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Instantie Hoge Raad

Datum uitspraak 16-06-2020

Datum publicatie 16-06-2020

Zaaknummer 18/05394

Formele relaties Conclusie: ECLI:NL:PHR:2020:247 

Rechtsgebieden Strafrecht

Bijzondere kenmerken Cassatie

Inhoudsindicatie
Poging tot zware mishandeling met voorbedachte raad door samen met ander in
auto naar woning van aangever te rijden, die woning binnen te stormen en aangever
met boksbeugel tegen zijn gezicht te slaan, art. 303.1 Sr. Bewezenverklaring
voorbedachte raad toereikend gemotiveerd? HR herhaalt relevante overwegingen
uit ECLI:NL:HR:2013:963 m.b.t. voorbedachte raad en motiveringsplicht rechter.
Hof heeft zijn oordeel dat verdachte met voorbedachte raad heeft gehandeld in de
kern hierop gebaseerd dat verdachte “terwijl hij naar de woning liep een
boksbeugel en handschoenen aandeed en zich daarmee voorbereidde op het
plegen van geweld tegen aangever” en dat verdachte daarbij voldoende tijd had
zich te beraden op het te nemen of genomen besluit. Gelet op wat is vooropgesteld
en in het licht van door hof vastgestelde f&o, is dat oordeel ontoereikend
gemotiveerd, nu hof niets heeft vastgesteld over tijdsverloop dat met een en ander
gemoeid is geweest en geen overweging heeft gewijd aan antwoord op vraag of het
redelijk is aan te nemen dat verdachte daadwerkelijk heeft nagedacht over
betekenis en gevolgen van zijn voorgenomen daad, terwijl medeverdachte, die
samen met verdachte naar woning van aangever was gegaan, ervan “stond te
kijken” dat verdachte “in één keer” aangever sloeg met boksbeugel. Volgt partiële
vernietiging en terugwijzing.

Vindplaatsen Rechtspraak.nl 
SR-Updates.nl 2020-0219 
RvdW 2020/796 

Uitspraak

HOGE RAAD DER NEDERLANDEN

STRAFKAMER

Nummer 18/05394

ECLI:NL:HR:2020:942
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2.2.1

2.2.2

2.1

Datum 16 juni 2020

ARREST

op het beroep in cassatie tegen een arrest van het gerechtshof ’s-Hertogenbosch van 12 december
2018, nummer 20/000747-17, in de strafzaak

tegen

[verdachte] ,

geboren te [geboorteplaats] op [geboortedatum] 1961,

hierna: de verdachte.

Het beroep is ingesteld door de verdachte. Namens deze heeft C.W.J. Faber, advocaat te Eindhoven,
bij schriftuur een cassatiemiddel 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, doch
uitsluitend voor wat betreft de beslissingen ten aanzien van het onder 1 tenlastegelegde en de
strafoplegging, met terugwijzing van de zaak naar het gerechtshof ’s-Hertogenbosch teneinde in
zoverre op het bestaande hoger beroep opnieuw te worden berecht en afgedaan.

Het cassatiemiddel klaagt onder meer dat de bewezenverklaring van feit 1, voor zover inhoudende
dat de verdachte met voorbedachte raad heeft gehandeld, ontoereikend is gemotiveerd.

Het hof heeft het vonnis van de rechtbank ten aanzien van onder meer de
bewezenverklaring bevestigd, met aanvulling van de bewijsvoering. In het vonnis is onder 1
bewezenverklaard dat de verdachte:

“op 16 mei 2016 te [plaats] , ter uitvoering van het door hem voorgenomen misdrijf om
opzettelijk en met voorbedachte rade [slachtoffer] zwaar lichamelijk letsel toe te brengen,
met dat opzet:

- naar de woning van die [slachtoffer] is gegaan en

- met kracht de deur open heeft geduwd en

- (hierna) met een boksbeugel in zijn hand, naar binnen is gegaan en

- (hierna) (met die boksbeugel in de hand) die [slachtoffer] (met de vuist) tegen zijn gezicht
heeft geslagen, terwijl de uitvoering van voornoemd misdrijf niet is voltooid.”

Deze bewezenverklaring steunt op de volgende, in het vonnis opgenomen, bewijsvoering:

“Inleiding.

Op 16 mei 2015 is verdachte samen met zijn vriend [getuige 1] naar de woning van

1 Procesverloop in cassatie

2 Beoordeling van het cassatiemiddel
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[slachtoffer] te [plaats] gereden. Aldaar aangekomen, belden zij aan, deed het slachtoffer de
deur open en gingen verdachte en [getuige 1] naar binnen. Aldaar ontstond een worsteling
tussen verdachte en [slachtoffer] .

(...)

Het oordeel van de rechtbank.

[slachtoffer] heeft in zijn aangifte het volgende verklaard over de gang van zaken.

“Ik hoorde opeens de deurbel in de hal. Ik deed de deur open en voor de deur stond
[getuige 1] . Ik probeerde deur dicht te duwen. Ik zag opeens een man aankomen. Deze
man duwde met kracht tegen de voordeur. De voordeur vloog met kracht open tegen de wc-
deur. Hierdoor ontstond er ook een gat in de wc-deur. Ik herkende de andere persoon als
[verdachte] . (...) Toen [verdachte] eenmaal binnen was, sloeg hij direct met zijn rechterhand
gebald tot vuist op mijn linkeroog.”

De politie heeft geconstateerd dat de opdekdeur in de hal was vernield door de klink van de
buitendeur. Van de kapotte deur bevindt zich een foto in het dossier. Een arts heeft bij
aangever een zwelling van het linker jukbeen vastgesteld.

Getuige [getuige 1] heeft het volgende verklaard.

“Ik belde aan. Ik stond ongeveer 3 meter van zijn voordeur af. Ik zag dat [slachtoffer] de
deur open deed. Ik zei tegen [slachtoffer] dat we even moesten praten. Op enig moment
stormde [verdachte] langs mij af, de woning van [slachtoffer] binnen. Ik zag dat [verdachte]
[slachtoffer] op zijn gezicht sloeg. Ik zag dat [verdachte] een boksbeugel in zijn hand had.
(...) Dat [verdachte] in één keer [slachtoffer] op zijn gezicht sloeg met een boksbeugel, daar
stond ik van te kijken. (...) Ik verwacht dat [verdachte] de boksbeugel bij de deur om heeft
gedaan. Later toen we weer in de auto zaten, zag ik pas goed dat [verdachte] een
boksbeugel om had. Hij deed hem toen namelijk af. De boksbeugel bestond uit vier van die
ringen die aan elkaar waren gelast. (...) [verdachte] deed de boksbeugel in de auto af en
stopte het in de binnenzak van zijn jas.”

Ongeveer een maand na het afleggen van bovenstaande verklaring heeft [getuige 1] contact
met de politie opgenomen, omdat hij het proces-verbaal van het verhoor van 13 juni 2016
wilde rectificeren. Per schrijven van 14 juli 2016 heeft de vriendin van [getuige 1] een
aangepaste versie van het proces-verbaal naar de politie gezonden. De rechtbank ziet
echter geen aanleiding de betrouwbaarheid van de verklaring van [getuige 1] , voor zover
hierboven aangehaald, in twijfel te trekken. Het proces-verbaal van verhoor van 13 juni 2016
is ondertekend door [getuige 1] , nadat hij zijn verklaring had doorgelezen. Bovendien is hij
de dag erna weer verhoord en heeft toen verklaard te blijven bij zijn eerdere verklaring.
Overigens heeft [getuige 1] ook in het schrijven van 14 juli 2016 verklaard dat hij zag dat
verdachte een boksbeugel van zijn hand af haalde toen zij samen [plaats] uitreden. Dat
verdachte een boksbeugel om had, wordt ook deels bevestigd door het slachtoffer. Deze
heeft verklaard in de hand van verdachte een mes te hebben gezien met een handvat “in de
vorm van een boksbeugel”.

Op grond van de bovenstaande bewijsmiddelen acht de rechtbank wettig en overtuigend
bewezen dat verdachte bij binnenkomst in de woning van [slachtoffer] hem direct met een
boksbeugel in het gezicht heeft geslagen. Door zo te handelen, heeft hij bewust de
aanmerkelijke kans aanvaard dat het slachtoffer hiervan zwaar lichamelijk letsel zou
ondervinden. In het gezicht bevinden zich immers vitale en kwetsbare delen van het lichaam.

De rechtbank merkt hierbij nog het volgende op.

De bewezenverklaring beperkt zich tot het bij binnenkomst in de woning van [slachtoffer]
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2.2.3

2.2.4

toedienen van een vuistslag met de boksbeugel. De bewezenverklaring ziet niet op wat zich
daarna in de woning heeft afgespeeld. De verklaringen daarover van verdachte, slachtoffer
en getuige [getuige 1] lopen zo sterk uiteen, dat voor de rechtbank de verdere gang van
zaken niet buiten redelijke twijfel is komen vast te staan. Of verdachte ook toen (al dan niet
uit zelfverdediging) het slachtoffer heeft geslagen, acht de rechtbank dan ook niet
bewezen.”

In het vonnis is ten aanzien van de bewezenverklaring van de voorbedachte raad verder het
volgende overwogen:

“De rechtbank stelt voorop dat voor een bewezenverklaring van het bestanddeel
‘voorbedachten rade’ moet komen vast te staan, dat de verdachte zich gedurende enige tijd
heeft kunnen beraden op het te nemen of het genomen besluit en hij niet heeft gehandeld in
een ogenblikkelijke gemoedsopwelling, zodat hij de gelegenheid heeft gehad na te denken
over de betekenis en de gevolgen van zijn voorgenomen daad en zich daarvan rekenschap
te geven.

Bij de vraag of sprake is van voorbedachte raad gaat het bij uitstek om een weging en
waardering van de omstandigheden van het concrete geval, waarbij de rechter het gewicht
moet bepalen van de aanwijzingen die voor of tegen het bewezen verklaren van
voorbedachte raad pleiten. De vaststelling dat de verdachte voldoende tijd had om zich te
beraden op het te nemen of het genomen besluit vormt weliswaar een belangrijke
objectieve aanwijzing, maar behoeft de rechter niet ervan te weerhouden aan contra-
indicaties een zwaarder gewicht toe te kennen.

Voor de bewezenverklaring van het bestanddeel ‘voorbedachte raad’ acht de rechtbank in
het bijzonder de volgende feiten en omstandigheden redengevend.

Uit de bewezenverklaring volgt dat verdachte voordat hij de woning van het slachtoffer
betrad een boksbeugel heeft aangedaan.

Getuige [getuige 1] heeft verklaard dat verdachte ook handschoenen heeft aangedaan.
[getuige 1] verklaart daarover: “Ik zag dat [verdachte] handschoenen aandeed toen we
vanaf de auto naar de woning van [slachtoffer] toeliepen. Dat waren van die kleine zonder
vingertoppen. Achteraf had ik toen wel kunnen bedenken dat het geen vriendelijk gesprek
zou worden”.

Verdachte heeft tegenover de politie ontkend handschoenen te hebben aangedaan, maar
heeft ter zitting verklaard het niet meer te weten. Bovendien heeft hij ter zitting verklaard
dat hij wegrijdend uit [plaats] een wond heeft gestelpt door er met een gehandschoende
hand op te drukken. Het aantrekken van de handschoenen is des te opmerkelijk, omdat het
incident zich afspeelde in mei en de weersomstandigheden dus geen aanleiding gaven
handschoenen aan te trekken.

De rechtbank acht voldoende komen vast te staan dat verdachte toen hij naar de woning
van het slachtoffer liep een boksbeugel en handschoenen aan deed en zich daarmee
voorbereidde op het plegen van geweld tegen [slachtoffer] . Vervolgens heeft hij direct bij
het binnentreden in de woning het slachtoffer een vuistslag gegeven. Hij had op weg naar
de woning van het slachtoffer voldoende tijd zich te beraden op het te nemen of genomen
besluit. Uit niets blijkt dat hij daarbij heeft gehandeld vanuit een ogenblikkelijke
gemoedsbeweging. Ook overige contra-indicaties voor het aannemen van handelen met
voorbedachten rade zijn de rechtbank niet gebleken.

De rechtbank concludeert dan ook tot bewezenverklaring van het bestanddeel voorbedachte
raad.”

Het hof heeft verder het volgende overwogen:

“Anders dan de verdediging is het hof van oordeel dat de rechtbank niet op basis van de
enkele weersomstandigheden tot het oordeel is gekomen dat is vast komen te staan dat
verdachte, terwijl hij naar de woning van [slachtoffer] liep een boksbeugel en handschoenen
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2.4.1

2.4.2

2.3

aandeed en zich daarmee voorbereidde op het plegen van geweld tegen [slachtoffer] . De
rechtbank achtte het aantrekken van handschoenen immers des te opmerkelijk, gelet op de
weersomstandigheden. Daarnaast heeft de rechtbank de verklaring van [getuige 1] in de
overweging betrokken, die verklaarde dat hij zag dat verdachte handschoenen aandeed
toen zij vanaf de auto naar de woning van [slachtoffer] liepen en later zag dat verdachte
een boksbeugel om had en af deed. Voor zover de verdediging heeft betoogd dat het gelet
op de relatief koude temperatuur op 16 mei 2016 niet zonder meer opmerkelijk was dat
verdachte handschoenen aandeed, overweegt het hof bovendien nog dat het in dat geval
wel degelijk opmerkelijk is dat verdachte deze handschoenen niet al binnen in de auto
aandeed, maar pas onderweg van de auto naar de woning van [slachtoffer] .”

Voor een bewezenverklaring van het bestanddeel ‘voorbedachte raad’ moet komen vast te staan
dat de verdachte zich gedurende enige tijd heeft kunnen beraden op het te nemen of het
genomen besluit en 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 door de rechter, waarbij deze het gewicht moet
bepalen van de aanwijzingen die voor of tegen het bewezen verklaren van voorbedachte raad
pleiten. De vaststelling dat de verdachte voldoende tijd had om zich te beraden op het te nemen
of het genomen besluit vormt weliswaar een belangrijke objectieve aanwijzing dat met
voorbedachte raad is gehandeld, maar behoeft de rechter niet ervan te weerhouden aan contra-
indicaties een zwaarder gewicht toe te kennen. Daarbij kan bijvoorbeeld worden gedacht aan de
omstandigheid dat de besluitvorming en uitvoering in plotselinge hevige drift plaatsvinden, dat
slechts sprake is van een korte tijdspanne tussen besluit en uitvoering of dat de gelegenheid tot
beraad eerst tijdens de uitvoering van het besluit ontstaat. Zo kunnen bepaalde omstandigheden
(of een samenstel daarvan) de rechter uiteindelijk tot het oordeel brengen dat de verdachte in het
gegeven geval niet met voorbedachte raad heeft gehandeld.
Mede met het oog op het strafverzwarende gevolg dat dit bestanddeel heeft, moeten aan de
vaststelling dat de voor voorbedachte raad vereiste gelegenheid heeft bestaan, bepaaldelijk eisen
worden gesteld en dient de rechter, in het bijzonder indien de voorbedachte raad niet rechtstreeks
uit de bewijsmiddelen volgt, daaraan in zijn motivering van de bewezenverklaring nadere
aandacht te geven.
De achtergrond van het vereiste dat de verdachte de gelegenheid heeft gehad na te denken over
de betekenis en de gevolgen van zijn voorgenomen daad en zich daarvan rekenschap te geven, is
dat ingeval vaststaat dat de verdachte die gelegenheid heeft gehad, het redelijk is aan te nemen
dat de verdachte gebruik heeft gemaakt van die gelegenheid en dus daadwerkelijk heeft
nagedacht over de betekenis en de gevolgen van zijn voorgenomen daad en zich daarvan
rekenschap heeft gegeven (vgl. het overleg en nadenken dat in de wetsgeschiedenis is geplaatst
tegenover de ogenblikkelijke gemoedsopwelling). Dat de verdachte daadwerkelijk heeft nagedacht
en zich rekenschap heeft gegeven leent zich immers moeilijk voor strafrechtelijk bewijs, zeker in
het geval dat de verklaringen van de verdachte en/of eventuele getuigen geen inzicht geven in
hetgeen voor en ten tijde van het begaan van het feit in de verdachte is omgegaan. Of in een
dergelijk geval voorbedachte raad bewezen kan worden, hangt dan sterk af van de hierboven
bedoelde gelegenheid en van de overige feitelijke omstandigheden van het geval zoals de aard
van het feit, de omstandigheden waaronder het is begaan alsmede de gedragingen van de
verdachte voor en tijdens het begaan van het feit. Daarbij verdient opmerking dat de enkele
omstandigheid dat niet is komen vast te staan dat is gehandeld in een ogenblikkelijke
gemoedsopwelling, niet toereikend is om daaraan de gevolgtrekking te verbinden dat sprake is
van voorbedachte raad (vgl. HR 15 oktober 2013, ECLI:NL:HR:2013:963).

Het hof heeft vastgesteld dat de verdachte samen met [getuige 1] in een auto naar de
woning van [slachtoffer] is gereden. Daar aangekomen is de verdachte de woning van
[slachtoffer] binnengestormd. Meteen toen de verdachte binnen was heeft hij [slachtoffer]
met een boksbeugel tegen zijn gezicht geslagen.

Het hof heeft zijn oordeel dat de verdachte met voorbedachte raad heeft gehandeld in de
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2.4.3

2.5

kern hierop gebaseerd dat de verdachte “terwijl hij naar de woning van [slachtoffer] liep een
boksbeugel en handschoenen aandeed en zich daarmee voorbereidde op het plegen van
geweld tegen [slachtoffer] ” en dat de verdachte daarbij voldoende tijd had zich te beraden
op het te nemen of genomen besluit.

Gelet op wat onder 2.3 is vooropgesteld en in het licht van de door het hof vastgestelde
feiten en omstandigheden, is dat oordeel ontoereikend gemotiveerd. De Hoge Raad neemt
hierbij mede in aanmerking dat het hof niets heeft vastgesteld over het tijdsverloop dat met
een en ander gemoeid is geweest en geen overweging heeft gewijd aan het antwoord op
de vraag of het redelijk is aan te nemen dat de verdachte daadwerkelijk heeft nagedacht
over de betekenis en de gevolgen van zijn voorgenomen daad, terwijl [getuige 1] , die
samen met de verdachte naar de woning van [slachtoffer] was gegaan, ervan “stond te
kijken” dat de verdachte “in één keer” [slachtoffer] sloeg met de boksbeugel.

Het cassatiemiddel is in zoverre terecht voorgesteld. Dat brengt mee dat bespreking van het
restant van het cassatiemiddel niet nodig is.

De Hoge Raad:

- vernietigt de uitspraak van het hof, maar uitsluitend wat betreft de beslissingen over het onder 1
tenlastegelegde en de strafoplegging;

- wijst de zaak terug naar het gerechtshof ’s-Hertogenbosch, opdat de zaak ten aanzien daarvan
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 Y.
Buruma en A.L.J. van Strien, in bijzijn van de waarnemend griffier H.J.S. Kea, en uitgesproken ter
openbare terechtzitting van 16 juni 2020.

3 Beslissing
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[verdachte] ,

geboren te [geboorteplaats] op [geboortedatum] 1961,

hierna: de verdachte.

1. De verdachte is bij arrest van 12 december 2018 door het Gerechtshof 's-Hertogenbosch wegens 1.
‘poging tot zware mishandeling gepleegd met voorbedachte raad’ 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 III en handelen in strijd met artikel 26, eerste lid, van de Wet wapens en munitie’
veroordeeld tot een gevangenisstraf van tien maanden met aftrek van voorarrest als bedoeld in art.
27 Sr. Het hof heeft voorts de benadeelde partij niet-ontvankelijk verklaard in haar vordering en een
schadevergoedingsmaatregel opgelegd, de onttrekking aan het verkeer gelast van een pistool en een
boksbeugel en de tenuitvoerlegging van een eerder voorwaardelijk opgelegde gevangenisstraf
gelast.1

2. Het cassatieberoep is ingesteld namens de verdachte. Mr. C.W.J. Faber, advocaat te Eindhoven,
heeft één middel van cassatie voorgesteld.

3. Het middel klaagt dat het hof ontoereikend gemotiveerd heeft bewezenverklaard dat van
voorbedachte raad sprake is (feit 1).

4. Het hof heeft het vonnis van de rechtbank wat de beslissing op de bewijsvraag betreft bevestigd
en de bewijsmotivering aangevuld. Het hof heeft daarmee ten laste van de verdachte onder 1
bewezenverklaard dat hij:

‘1. op 16 mei 2016 te [plaats] , ter uitvoering van het door hem voorgenomen misdrijf om opzettelijk
en met voorbedachte rade [slachtoffer] zwaar lichamelijk letsel toe te brengen, met dat opzet:

- naar de woning van die [slachtoffer] is gegaan en

- met kracht de deur open heeft geduwd en

- (hierna) met een boksbeugel en in zijn hand, naar binnen is gegaan en

- (hierna) (met die boksbeugel in de hand) die [slachtoffer] (met de vuist) tegen zijn gezicht heeft
geslagen, terwijl de uitvoering van voornoemd misdrijf niet is voltooid’

5. De rechtbank heeft de bewezenverklaring onder 1 gebaseerd op de volgende bewijsoverweging
(met weglating van voetnoten, waarin verwezen wordt naar bewijsmiddelen):

‘Bewijs.

Ten aanzien van feit 1

Inleiding.

Op 16 mei 2015 is verdachte samen met zijn vriend [getuige 1] naar de woning van [slachtoffer] te
[plaats] gereden. Aldaar aangekomen, belden zij aan, deed het slachtoffer de deur open en gingen
verdachte en [getuige 1] naar binnen. Aldaar ontstond een worsteling tussen verdachte en
[slachtoffer] .

(…)

Het oordeel van de rechtbank.

[slachtoffer] heeft in zijn aangifte het volgende verklaard over de gang van zaken.

“Ik hoorde opeens de deurbel in de hal. Ik deed de deur open en voor de deur stond [getuige 1] , Ik
probeerde deur dicht te duwen. Ik zag opeens een man aankomen. Deze man duwde met kracht
tegen de voordeur. De voordeur vloog met kracht open tegen de wc-deur. Hierdoor ontstond er ook
een gat in de wc-deur. Ik herkende de andere persoon als [verdachte] . (...) Toen [verdachte] eenmaal
binnen was, sloeg hij direct met zijn rechterhand gebald tot vuist op mijn linkeroog.”

De politie heeft geconstateerd dat de opdekdeur in de hal was vernield door de klink van de
buitendeur. Van de kapotte deur bevindt zich een foto in het dossier. Een arts heeft bij aangever een
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zwelling van het linker jukbeen vastgesteld.

Getuige [getuige 1] heeft het volgende verklaard.

“Ik belde aan. Ik stond ongeveer 3 meter van zijn voordeur af. Ik zag dat [slachtoffer] de deur open
deed. Ik zei tegen [slachtoffer] dat we even moesten praten. Op enig moment stormde [verdachte]
langs mij af, de woning van [slachtoffer] binnen. Ik zag dat [verdachte] [slachtoffer] op zijn gezicht
sloeg. Ik zag dat [verdachte] een boksbeugel in zijn hand had. (...) Dat [verdachte] in een keer
[slachtoffer] op zijn gezicht sloeg met een boksbeugel, daar stond ik van te kijken. (...) Ik verwacht
dat [verdachte] de boksbeugel bij de deur om heeft gedaan. Later toen we weer in de auto zaten,
zag ik pas goed dat [verdachte] een boksbeugel om had. Hij deed hem toen namelijk af. De
boksbeugel bestond uit vier van die ringen die aan elkaar waren gelast. (...) [verdachte] deed de
boksbeugel in de auto af en stopte het in de binnenzak van zijn jas.”

Ongeveer een maand na het afleggen van bovenstaande verklaring heeft [getuige 1] contact met de
politie opgenomen, omdat hij het proces-verbaal van het verhoor van 13 juni 2016 wilde rectificeren.
Per schrijven van 14 juli 2016 heeft de vriendin van [getuige 1] een aangepaste versie van het
proces-verbaal naar de politie gezonden. De rechtbank ziet echter geen aanleiding de
betrouwbaarheid van de verklaring van [getuige 1] , voor zover hierboven aangehaald, in twijfel te
trekken. Het proces-verbaal van verhoor van 13 juni 2016 is ondertekend door [getuige 1] , nadat hij
zijn verklaring had doorgelezen. Bovendien is hij de dag erna weer verhoord en heeft toen verklaard
te blijven bij zijn eerdere verklaring. Overigens heeft [getuige 1] ook in het schrijven van 14 juli 2016
verklaard dat hij zag dat verdachte een boksbeugel van zijn hand af haalde toen zij samen [plaats]
uitreden. Dat verdachte een boksbeugel om had, wordt ook deels bevestigd door het slachtoffer. Deze
heeft verklaard in de hand van verdachte een mes te hebben gezien met een handvat “in de vorm van
een boksbeugel”.

Op grond van de bovenstaande bewijsmiddelen acht de rechtbank wettig en overtuigend bewezen
dat verdachte bij binnenkomst in de woning van [slachtoffer] hem direct met een boksbeugel in het
gezicht heeft geslagen. Door zo te handelen, heeft hij bewust de aanmerkelijke kans aanvaard dat
het slachtoffer hiervan zwaar lichamelijk letsel zou ondervinden. In het gezicht bevinden zich immers
vitale en kwetsbare delen van het lichaam.

De rechtbank merkt hierbij nog het volgende op.

De bewezenverklaring beperkt zich tot het bij binnenkomst in de woning van [slachtoffer] toedienen
van een vuistslag met de boksbeugel. De bewezenverklaring ziet niet op wat zich daarna in de woning
heeft afgespeeld. De verklaringen daarover van verdachte, slachtoffer en getuige [getuige 1] lopen zo
sterk uiteen, dat voor de rechtbank de verdere gang van zaken niet buiten redelijke twijfel is komen
vast te staan. Of verdachte ook toen (al dan niet uit zelfverdediging) het slachtoffer heeft geslagen,
acht de rechtbank dan ook niet bewezen.

Voorbedachte raad.

De rechtbank stelt voorop dat voor een bewezenverklaring van het bestanddeel 'voorbedachten rade'
moet komen vast te staan, dat de verdachte zich gedurende enige tijd heeft kunnen beraden op het
te nemen of het genomen besluit en hij niet heeft gehandeld in een ogenblikkelijke
gemoedsopwelling, zodat hij de gelegenheid heeft gehad na te denken over de betekenis en de
gevolgen van zijn voorgenomen daad en zich daarvan rekenschap te geven.

Bij de vraag of sprake is van voorbedachte raad gaat het bij uitstek om een weging en waardering
van de omstandigheden van het concrete geval, waarbij de rechter het gewicht moet bepalen van de
aanwijzingen die voor of tegen het bewezen verklaren van voorbedachte raad pleiten. De vaststelling
dat de verdachte voldoende tijd had om zich te beraden op het te nemen of het genomen besluit
vormt weliswaar een belangrijke objectieve aanwijzing, maar behoeft de rechter niet ervan te
weerhouden aan contra-indicaties een zwaarder gewicht toe te kennen.

Voor de bewezenverklaring van het bestanddeel 'voorbedachte raad' acht de rechtbank in het
bijzonder de volgende feiten en omstandigheden redengevend.

Uit de bewezenverklaring volgt dat verdachte voordat hij de woning van het slachtoffer betrad een
boksbeugel heeft aangedaan.
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Getuige [getuige 1] heeft verklaard dat verdachte ook handschoenen heeft aangedaan. [getuige 1]
verklaart daarover: “Ik zag dat [verdachte] handschoenen aandeed toen we vanaf de auto naar de
woning van [slachtoffer] toeliepen. Dat waren van die kleine zonder vingertoppen.” Achteraf had ik
toen wel kunnen bedenken dat het geen vriendelijk gesprek zou worden”.

Verdachte heeft tegenover de politie ontkend handschoenen te hebben aangedaan, maar heeft ter
zitting verklaard het niet meer te weten. Bovendien heeft hij ter zitting verklaard dat hij wegrijdend uit
[plaats] een wond heeft gestelpt door er met een gehandschoende hand op te drukken. Het
aantrekken van de handschoenen is des te opmerkelijk, omdat het incident zich afspeelde in mei en
de weersomstandigheden dus geen aanleiding gaven handschoenen aan te trekken.

De rechtbank acht voldoende komen vast te staan dat verdachte toen hij naar de woning van (BFK:
het slachtoffer) liep een boksbeugel en handschoenen aan deed en zich daarmee voorbereidde op het
plegen van geweld tegen [slachtoffer] . Vervolgens heeft hij direct bij het binnentreden in de woning
het slachtoffer een vuistslag gegeven. Hij had op weg naar de woning van het slachtoffer voldoende
tijd zich te beraden op het te nemen of genomen besluit. Uit niets blijkt dat hij daarbij heeft gehandeld
vanuit een ogenblikkelijke gemoedsbeweging. Ook overige contra-indicaties voor het aannemen van
handelen met voorbedachten rade zijn de rechtbank niet gebleken.

De rechtbank concludeert dan ook tot bewezenverklaring van het bestanddeel voorbedachte raad.’

6. Het hof heeft in het bestreden arrest voor zover van belang het volgende overwogen (met
weglating van verwijzingen):

‘Nadere bewijsoverwegingen

Het hof vult de bewijsvoering, gelet op hetgeen de raadsman ter terechtzitting in hoger beroep op
gronden als verwoord in de pleitnota heeft aangevoerd, voorts aan met de volgende nadere
bewijsoverwegingen.

Naar het oordeel van het hof kon verdachte uit de zin “Ik ben bereid met u te overleggen over een
oplossing” in de brief van 2 september 2015 niet de uitnodiging ontlenen om op 16 mei 2016 naar de
woning van [slachtoffer] te gaan om een in deze brief genoemde, onderliggende kwestie te
bespreken. Daarbij betrekt het hof dat in diezelfde brief wordt verzocht om - indien verdachte naar
aanleiding van de brief overleg wenste - binnen twee weken na datum van de brief een voorstel te
doen, terwijl de ontmoeting in de onderhavige zaak dateert van ruim 8 maanden na de brief.

Anders dan de verdediging is het hof van oordeel dat de rechtbank niet op basis van de enkele
weersomstandigheden tot het oordeel is gekomen dat is vast komen te staan dat verdachte, terwijl
hij naar de woning van [slachtoffer] liep een boksbeugel en handschoenen aandeed en zich daarmee
voorbereidde op het plegen van geweld tegen [slachtoffer] . De rechtbank achtte het aantrekken van
handschoenen immers des te opmerkelijk, gelet op de weersomstandigheden. Daarnaast heeft de
rechtbank de verklaring van [getuige 1] in de overweging betrokken, die verklaarde dat hij zag dat
verdachte handschoenen aandeed toen zij vanaf de auto naar de woning van [slachtoffer] liepen en
later zag dat verdachte een boksbeugel om had en af deed. Voor zover de verdediging heeft betoogd
dat het gelet op de relatief koude temperatuur op 16 mei 2016 niet zonder meer opmerkelijk was dat
verdachte handschoenen aandeed, overweegt het hof bovendien nog dat het in dat geval wel degelijk
opmerkelijk is dat verdachte deze handschoenen niet al binnen in de auto aandeed, maar pas
onderweg van de auto naar de woning van [slachtoffer] .

Anders dan de verdediging is het hof van oordeel dat [slachtoffer] en [getuige 1] met betrekking tot
het ten laste gelegde in de kern consistent hebben verklaard. Zo verklaarde [slachtoffer] zowel kort
na het feit tegen de politie als bij gelegenheid van zijn aangifte dat de voordeur werd opengeduwd,
dat hij ‘ [getuige 1] ’ (het hof begrijpt: [getuige 1] ) en [verdachte] (het hof: verdachte) zag en dat hij
geslagen werd (…). Bij zijn aangifte - waar [slachtoffer] voor het eerst een uitgebreide en
gedetailleerde verklaring heeft afgelegd - verklaarde hij voorts dat hij zag dat verdachte eerst naar
binnen ging en dat verdachte een mes in de vorm van een boksbeugel om zijn hand had (…). [getuige
1] verklaarde zowel bij gelegenheid van zijn eerste als zijn tweede politieverhoor dat verdachte als
eerste de woning binnenging, dat hij zag dat verdachte [slachtoffer] aanvloog/sloeg en dat hij zag dat
verdachte een boksbeugel in/om zijn hand had (…). Gelet op de voorgaande consistentie, de
omstandigheid dat [slachtoffer] en [getuige 1] onafhankelijk van elkaar op essentiële punten
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gelijkluidend hebben verklaard en nu het hof ook overigens geen reden ziet om te twijfelen aan de
betrouwbaarheid van de door [slachtoffer] en [getuige 1] afgelegde verklaringen, gaat het hof uit van
de juistheid van voornoemde verklaringen. De omstandigheid dat getuige [getuige 2] heeft gezien dat
[getuige 1] mogelijk ook een wapen bij zich droeg, doet niet af aan de betrouwbaarheid van
voornoemde verklaringen inhoudende dat verdachte een wapen bij zich droeg.’

7. Uw Raad heeft in HR 15 oktober 2013, ECLI:NL:HR:2013:963, NJ 2014/156 m.nt. Keulen een
algemene vooropstelling gewijd aan het bestanddeel voorbedachte raad:

‘3.3. Voor een bewezenverklaring van het bestanddeel ‘voorbedachte raad’ moet komen vast te staan
dat de verdachte zich gedurende enige tijd heeft kunnen beraden op het te nemen of het genomen
besluit en 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 door de rechter, waarbij deze het gewicht moet
bepalen van de aanwijzingen die voor of tegen het bewezen verklaren van voorbedachte raad pleiten.
De vaststelling dat de verdachte voldoende tijd had om zich te beraden op het te nemen of het
genomen besluit vormt weliswaar een belangrijke objectieve aanwijzing dat met voorbedachte raad is
gehandeld, maar behoeft de rechter niet ervan te weerhouden aan contra-indicaties een zwaarder
gewicht toe te kennen. Daarbij kan bijvoorbeeld worden gedacht aan de omstandigheid dat de
besluitvorming en uitvoering in plotselinge hevige drift plaatsvinden, dat slechts sprake is van een
korte tijdspanne tussen besluit en uitvoering of dat de gelegenheid tot beraad eerst tijdens de
uitvoering van het besluit ontstaat. Zo kunnen bepaalde omstandigheden (of een samenstel daarvan)
de rechter uiteindelijk tot het oordeel brengen dat de verdachte in het gegeven geval niet met
voorbedachte raad heeft gehandeld.

Mede met het oog op het strafverzwarende gevolg dat dit bestanddeel heeft, moeten aan de
vaststelling dat de voor voorbedachte raad vereiste gelegenheid heeft bestaan, bepaaldelijk eisen
worden gesteld en dient de rechter, in het bijzonder indien de voorbedachte raad niet rechtstreeks uit
de bewijsmiddelen volgt, daaraan in zijn motivering van de bewezenverklaring nadere aandacht te
geven (vgl. HR 28 februari 2012, ECLI:NL:HR:2012:BR2342, NJ 2012/518).

3.4. De achtergrond van het vereiste dat de verdachte de gelegenheid heeft gehad na te denken
over de betekenis en de gevolgen van zijn voorgenomen daad en zich daarvan rekenschap te
geven, is dat ingeval vaststaat dat de verdachte die gelegenheid heeft gehad, het redelijk is aan
te nemen dat de verdachte gebruik heeft gemaakt van die gelegenheid en dus daadwerkelijk
heeft nagedacht over de betekenis en de gevolgen van zijn voorgenomen daad en zich daarvan
rekenschap heeft gegeven (vgl. het overleg en nadenken dat in de wetsgeschiedenis is geplaatst
tegenover de ogenblikkelijke gemoedsopwelling). Dat de verdachte daadwerkelijk heeft nagedacht
en zich rekenschap heeft gegeven leent zich immers moeilijk voor strafrechtelijk bewijs, zeker in
het geval dat de verklaringen van de verdachte en/of eventuele getuigen geen inzicht geven in
hetgeen voor en ten tijde van het begaan van het feit in de verdachte is omgegaan. Of in een
dergelijk geval voorbedachte raad bewezen kan worden, hangt dan sterk af van de hierboven
bedoelde gelegenheid en van de overige feitelijke omstandigheden van het geval zoals de aard
van het feit, de omstandigheden waaronder het is begaan alsmede de gedragingen van de
verdachte voor en tijdens het begaan van het feit. Daarbij verdient opmerking dat de enkele
omstandigheid dat niet is komen vast te staan dat is gehandeld in een ogenblikkelijke
gemoedsopwelling, niet toereikend is om daaraan de gevolgtrekking te verbinden dat sprake is
van voorbedachte raad.’2

8. De feitenrechter dient in het licht van dit arrest feiten en omstandigheden vast te stellen
waaruit blijkt dat er gelegenheid tot beraad is geweest bij de verdachte en kan daarbij niet
volstaan met algemene bewoordingen. Dit volgt onder meer uit HR 5 juli 2016,
ECLI:NL:HR:2016:1411, NJ 2016/462 m.nt. Wolswijk, waarop ook de steller van het middel wijst. In
die zaak had het hof de verdachte veroordeeld wegens poging tot moord. Het hof had vastgesteld
dat de verdachte en het slachtoffer ruzie hadden gehad en uiteen waren gegaan zonder hun
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meningsverschil op te lossen. De verdachte had zich met een auto naar huis laten brengen, had
zich daar omgekleed en was enige tijd later met een keukenmes teruggekeerd naar de plek waar
het slachtoffer zich bevond. Het slachtoffer verklaarde dat hij door een getuige was vastgepakt en
dat deze getuige tegen hem had gezegd dat de verdachte van plan was om te steken. Het
slachtoffer had geprobeerd te vluchten, maar de verdachte was achter hem aangegaan en had
vervolgens ‘zonder aarzeling of waarschuwing het slachtoffer meermalen in zijn borstkas
gestoken’. Het hof oordeelde dat was komen ‘vast te staan dat de verdachte voldoende tijd heeft
gehad om zich te beraden op het te nemen of genomen besluit, terwijl van contra-indicaties die
zouden moeten leiden tot een ander oordeel niet is gebleken. Zo is niet gebleken dat de
besluitvorming en uitvoering in ogenblikkelijke gemoedsopwelling of een plots opkomende drift
hebben plaatsgevonden, of dat slechts sprake is geweest van een korte tijdspanne tussen besluit
en uitvoering of dat de gelegenheid tot beraad eerst tijdens de uitvoering van het besluit ontstaat
dan wel andere feiten en omstandigheden die een contra-indicatie vormen voor handelen na kalm
beraad en rustig overleg zijdens de verdachte.’ Uw Raad oordeelde dat het hof zijn oordeel dat de
voorbedachte raad kon worden bewezenverklaard ontoereikend had gemotiveerd. Daarbij nam
Uw Raad in het bijzonder in aanmerking dat ‘het Hof slechts in algemene bewoordingen heeft
overwogen dat de verdachte voldoende tijd heeft gehad om zich te beraden op het te nemen of
genomen besluit om de aangever te steken met een mes, maar niets heeft vastgesteld over het
moment waarop de verdachte dit besluit heeft genomen of over het tijdsverloop dat met die
besluitvorming gemoeid is geweest’. Daaraan deed niet af dat het hof had vastgesteld dat de
verdachte zich eerder naar huis had laten brengen en enige tijd later was teruggekeerd naar de
plek waar het slachtoffer zich bevond.

9. De steller van het middel klaagt in de eerste plaats dat uit de verklaring van getuige [getuige 1]
, in zoverre deze door de rechtbank als bewijsmiddel is gebruikt, niet blijkt dat de verdachte -
zoals de rechtbank aanneemt - ‘toen hij naar de woning liep een boksbeugel aandeed’. Daarnaast
wordt geklaagd dat de rechtbank en het gerechtshof niets hebben vastgesteld ‘over de
afstand/tijdsverloop van het zich begeven naar de woning vanaf de auto.’ Dat rechtbank en hof
niet het bestaan van een ‘hevige gemoedsbeweging’ hebben aangenomen, zou voorts niet
impliceren dat dus sprake is van voorbedachte raad. Ook de omstandigheid dat de verdachte
handschoenen heeft aangedaan na het verlaten van de auto zou niet meebrengen dat sprake is
van voorbedachte raad.

10. In verband met de eerste deelklacht is van belang dat de voor het bewijs gebezigde verklaring
van getuige [getuige 1] onder meer inhoudt dat hij zag dat de verdachte het slachtoffer
[slachtoffer] ‘op zijn gezicht sloeg’ en (op dat moment) ‘een boksbeugel in zijn hand had’. [getuige
1] ‘verwacht dat [verdachte] de boksbeugel bij de deur om heeft gedaan’. Voorts heeft hij
verklaard dat ‘ [verdachte] handschoenen aandeed toen we vanaf de auto naar de woning van
[slachtoffer] toeliepen’. Daar komt bij dat de verklaring van het slachtoffer onder meer inhoudt dat
hij in de hand van de verdachte een mes heeft gezien met een handvat in de vorm van een
boksbeugel. Dat de rechtbank en het hof uit in het bijzonder deze verklaringen hebben afgeleid
dat de verdachte ‘voordat hij de woning van het slachtoffer betrad een boksbeugel heeft
aangedaan’, is niet onbegrijpelijk. Kennelijk hebben de rechtbank en het hof mede uit [getuige 1] ’
verklaring dat de verdachte de handschoenen heeft aangedaan toen hij naar de woning van het
slachtoffer liep afgeleid dat het niet anders kan dan dat de verdachte toen hij naar de woning van
het slachtoffer liep niet alleen de handschoenen, maar ook de boksbeugel heeft aangedaan.

11. In verband met de tweede deelklacht is van belang dat volgens de rechtbank en het hof
voldoende is komen vast te staan dat verdachte toen hij naar de woning van het slachtoffer liep
‘een boksbeugel en handschoenen aan deed en zich daarmee voorbereidde op het plegen van
geweld tegen [slachtoffer] ’, dat hij ‘direct bij het binnentreden in de woning’ het slachtoffer een
vuistslag heeft gegeven en dat hij ‘op weg naar de woning van het slachtoffer voldoende tijd
(had) zich te beraden op het te nemen of genomen besluit’. Uit ’s hofs overwegingen in het
bestreden arrest blijkt op dit punt niet van andere inzichten. Daarmee duidt de bewijsoverweging
erop dat rechtbank en hof de vaststelling van voorbedachte raad hebben gebaseerd op het korte
tijdsverloop tussen het aantrekken van de boksbeugel en handschoenen, lopend naar de woning,
en de daadwerkelijke zware mishandeling, direct na het binnentreden van de woning. Die
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onderbouwing van de bewezenverklaring van voorbedachte raad komt mij niet zonder meer
begrijpelijk voor. Ik neem daarbij in aanmerking dat, zoals de steller van het middel opmerkt, door
rechtbank en hof niets is opgemerkt over de afstand tussen de auto en de woning en dat [getuige
1] en de verdachte vanaf de auto naar de woning zijn gelopen. Het is daarbij in het algemeen
gebruikelijk om de auto zo dicht mogelijk bij de plaats van bestemming te parkeren; mede tegen
die achtergrond ligt in ’s hofs vaststellingen niet besloten dat het overbruggen van deze afstand
voldoende gelegenheid voor beraad bood.3

12. Ik teken bij het voorgaande aan dat uit rechtspraak van Uw Raad volgt dat een kort
tijdsverloop een belangrijke contra-indicatie is.4 Dat het tijdsverloop (echter) niet per se lang
behoeft te zijn leidt De Hullu af uit HR 5 juli 2016, ECLI:NL:HR:2016:1520. Daarin had het hof
vastgesteld dat de verdachte uit een café was gezet wegens een ruzie met het latere slachtoffer,
dat hij zich een kwartier daarna met een ander had opgesteld op korte afstand van de ingang van
de straat waar dat café is gelegen, dat hij gedurende zes minuten diverse keren naar de ingang
van die straat was gelopen en deze had ingekeken, alvorens hij toen het slachtoffer het café
verliet de betreffende straat inliep en het slachtoffer met kracht met een opengeklapt mes in diens
buik stak. Dat tijdsverloop is vele malen groter dan het tijdsverloop dat gewoonlijk gemoeid is met
het na het parkeren van een auto lopen naar de plaats van bestemming. Ik heb mij nog
afgevraagd of de door het hof overgenomen overweging van de rechtbank in de onderhavige zaak
enigszins in strijd met de context zo kan worden gelezen dat ook de autorit naar het slachtoffer is
gerekend tot het ‘op weg’ naar de woning van de verdachte zijn, en daarmee extra bedenktijd
heeft gegenereerd. Maar ik meen dat die weg niet begaanbaar is, mede omdat het hof niet heeft
vastgesteld dat de verdachte op een eerder moment dan dat waarop hij de boksbeugel heeft
aangedaan het besluit heeft genomen om het slachtoffer zwaar te mishandelen of welk
tijdsverloop met het nemen van dat besluit gemoeid is geweest.

13. De vraag kan nog rijzen of de verdachte voldoende belang heeft bij cassatie. Het hof heeft de
verdachte een gevangenisstraf van tien maanden opgelegd. Een poging tot zware mishandeling
met voorbedachte raad kent een maximale gevangenisstraf van acht jaren; een poging tot zware
mishandeling kent een maximale gevangenisstraf van vijf jaar en acht maanden. Uit de
strafmotivering kan evenwel worden afgeleid dat het hof de verdachte heeft aangerekend dat hij
met [getuige 1] ‘naar de woning van [slachtoffer] (is) gegaan met de bedoeling hem fors – zwaar
– te mishandelen’ en dat hij ‘met dat doel voor ogen een boksbeugel en handschoenen’ droeg.
Dat is ook de grondslag waarop de voorbedachte raad is vastgesteld. Tegen die achtergrond valt
niet met de vereiste mate van zekerheid uit te sluiten dat de vaststelling van voorbedachte raad
bij het bepalen van de hoogte van de straf een rol heeft gespeeld.

14. Het middel slaagt.

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

16. Deze conclusie strekt tot vernietiging van het bestreden arrest, doch uitsluitend voor wat
betreft de beslissingen ten aanzien van het onder 1 tenlastegelegde en de strafoplegging, met
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
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Uit het bestreden arrest volgt dat het hof het vonnis heeft vernietigd ‘ten aanzien van de straf en de
beslissing op de vordering van de benadeelde partij en daaraan verbonden
schadevergoedingsmaatregel’ en heeft bevestigd ‘voor het overige’. Tot dat overige behoort de
onttrekking aan het verkeer en genoemde last.

Dit kader is tevens toepasselijk op andere strafbaarstellingen dan moord waarin het bestanddeel
voorbedachte raad voorkomt. Zie HR 10 maart 2015, ECLI:NL:HR:2015:535, waarin de verdachte was
veroordeeld wegens mishandeling met voorbedachte raad met de dood tot gevolg.

Vgl. in dit verband nog HR 20 januari 2015, ECLI:NL:HR:2015:93, NJ 2015/77, waarin het hof de
gelegenheid tot nadenken in het bijzonder had gezocht in het tijdsbestek waarin de verdachte
gewapend met een slagvoorwerp naar het slachtoffer was gelopen. De klacht dat de
bewezenverklaring van voorbedachte raad ontoereikend was gemotiveerd slaagde.

Vgl. J. de Hullu, Materieel strafrecht, 7e druk, Deventer: Wolters Kluwer 2018, p. 264, met verwijzing
naar rechtspraak.
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Instantie Hoge Raad

Datum uitspraak 29-05-2018

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 met annotatie van J.H.J. Verbaan 
NJ 2019/103 met annotatie van H.D. Wolswijk 
NbSr 2018/213 

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

1 De bestreden uitspraak
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4.2.1.

4.2.2.

4.1.

betalingsverplichting opgelegd, een en ander als in het arrest vermeld, en de benadeelde partij
[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

2 Geding in cassatie

3 Beoordeling van het eerste middel

4 Beoordeling het tweede middel

21



4.3.1.

4.3.2.

4.3.3.

4.4.

4.5.

5.2.1.

5.1.

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."

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

5 Beoordeling van het derde middel
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5.2.2.

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."

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
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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 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
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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

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:
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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

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."
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5.2.3.

5.2.4.

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

"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

28



5.5.

tegen de achtergrond van hetgeen hiervoor is vooropgesteld niet blijk van een onjuiste
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.
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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
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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
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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.

35



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

37



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
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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

43



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

45



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

50



43

44

45

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.
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Instantie Hoge Raad

Datum uitspraak 07-09-2021

Datum publicatie 07-09-2021

Zaaknummer 19/05776

Formele relaties In cassatie op : ECLI:NL:GHSHE:2019:4534 
Conclusie: ECLI:NL:PHR:2021:520 

Rechtsgebieden Strafrecht

Bijzondere kenmerken Cassatie

Inhoudsindicatie
Poging tot doodslag in het verkeer door in nieuwjaarsnacht tijdens vlucht van
eerdere aanrijding met zijn bestelauto een ander, die op straat vuurwerk opraapt,
aan te rijden en vervolgens door te rijden (art. 45 jo. 287 Sr). Voorwaardelijk
opzet. Heeft verdachte opzettelijk gehandeld? HR herhaalt relevante overwegingen
uit HR:2003:AE9049 m.b.t. voorwaardelijk opzet op gevolg. Hof heeft
gemotiveerd op grond waarvan naar zijn oordeel opzet op de dood bewezen is.
Hof heeft daarbij i.h.b. in aanmerking genomen dat verdachte kort voor aanrijding
een andere aanrijding heeft veroorzaakt, verdachte (die wist dat hij was gaan rijden
terwijl zijn rijbewijs ongeldig was verklaard en (te) veel alcohol had gedronken)
kennelijk “koste wat het kost” wilde ontkomen aan aanhouding n.a.v. eerste
aanrijding, hij daarbij “grote mate van onverschilligheid heeft getoond t.a.v. zijn
rijgedrag en veiligheid van anderen” en hij toen bewust de aanmerkelijke kans heeft
aanvaard dat fatale aanrijding zou plaatsvinden. Die oordelen getuigen niet van
onjuiste rechtsopvatting en zijn niet onbegrijpelijk, mede in licht van wat hof heeft
vastgesteld over (rij)gedrag van verdachte, bewustheid van verdachte omtrent
bijzondere situatie ter plaatse gedurende die nieuwjaarsnacht en omstandigheden
waaronder verdachte met bestelauto tegen slachtoffer is aangereden en daarna is
doorgereden waarbij hij, ondanks waarschuwing van bijrijder dat verdachte
iemand had aangereden, over benen van slachtoffer heen is gereden toen zij van de
motorkap van bestelbus op rijbaan viel. Daaraan doet niet af dat verdachte naar
eigen zeggen in paniek was. Hof heeft geoordeeld dat verdachte met die enkele
opmerking onvoldoende inzicht heeft gegeven in wat tijdens zijn gedragingen in hem
is omgegaan. Dat hof tegen die achtergrond betekenis heeft toegekend aan
uiterlijke verschijningsvorm van gedragingen verdachte geeft niet blijk van onjuiste
rechtsopvatting en is niet onbegrijpelijk.

Volgt verwerping.

Vindplaatsen Rechtspraak.nl 
SR-Updates.nl 2021-0266 met annotatie van J.H.J. Verbaan 
NJB 2021/2417 
RvdW 2021/875 
NJ 2022/77 met annotatie van W.H. Vellinga 

ECLI:NL:HR:2021:1221
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2.2.1

2.1

Uitspraak

HOGE RAAD DER NEDERLANDEN

STRAFKAMER

Nummer 19/05776

Datum 7 september 2021

ARREST

op het beroep in cassatie tegen een arrest van het gerechtshof 's-Hertogenbosch van 18 december
2019, nummer 20-000625-19, in de strafzaak

tegen

[verdachte],

geboren te [geboorteplaats] op [geboortedatum] 1978,

hierna: de verdachte.

Het beroep is ingesteld door de verdachte. Namens deze heeft C.W.J. Faber, advocaat te Eindhoven,
bij schriftuur een cassatiemiddel 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 cassatiemiddel klaagt dat de onder 2 primair bewezenverklaarde poging tot doodslag wat
betreft het opzet ontoereikend is gemotiveerd.

Ten laste van de verdachte is onder 2 primair bewezenverklaard dat:

“hij op 1 januari 2018 te [plaats] ter uitvoering van het door verdachte voorgenomen misdrijf
om [slachtoffer 1] opzettelijk van het leven te beroven, op de weg, [a-straat], met een door
hem, verdachte, bestuurde bestelauto met hoge snelheid is ingereden op die [slachtoffer 1]
en met hoge snelheid met die bestelauto tegen en over die [slachtoffer 1] heen is gereden,

1 Procesverloop in cassatie

2 Beoordeling van het cassatiemiddel
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2.2.2

terwijl de uitvoering van dat voorgenomen misdrijf niet is voltooid.”

Het hof heeft ten aanzien van deze bewezenverklaring onder meer het volgende
overwogen:

“Aan het hof ligt de beantwoording van de vraag voor of er voldoende wettig en overtuigend
bewijs is dat de verdachte zich schuldig heeft gemaakt aan een poging tot doodslag op
slachtoffer [slachtoffer 1]. Daartoe is vereist dat er bij de verdachte sprake is geweest van
(voorwaardelijk) opzet op de dood van het slachtoffer.

(Voorwaardelijk) opzet

Het hof stelt voorop dat niet is gebleken dat de verdachte de intentie (het volle opzet) heeft
gehad om [slachtoffer 1] van het leven te beroven. Uit het dossier en het verhandelde ter
terechtzitting valt immers niet op te maken dat de verdachte doelgericht op [slachtoffer 1] is
ingereden of haar doelbewust heeft aangereden.

Opzet op de dood kan echter ook worden aangenomen als sprake is van voorwaardelijk
opzet. Voorwaardelijk opzet is aanwezig indien de verdachte zich willens en wetens heeft
blootgesteld aan de aanmerkelijke kans dat er een slachtoffer zou komen te overlijden als
gevolg van zijn gedragingen.

De beantwoording van de vraag of een gedraging de aanmerkelijke kans op een bepaald
gevolg in het leven roept, is afhankelijk van de omstandigheden van het geval. Daarbij komt
betekenis toe aan de aard van de gedraging en de omstandigheden waaronder deze is
verricht. Het zal in alle gevallen moeten gaan om een kans die naar algemene
ervaringsregels aanmerkelijk is te achten, of anders gezegd om een in de gegeven
omstandigheden reële, niet onwaarschijnlijke mogelijkheid. Voor de vaststelling dat de
verdachte zich willens en wetens heeft blootgesteld aan zo’n kans is bovendien vereist dat
de verdachte wetenschap heeft van de aanmerkelijke kans dat het gevolg zal intreden en
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 er (lichtvaardig) van is uitgegaan dat het gevolg niet zal intreden, kan wel
worden gezegd dat hij met (grove) onachtzaamheid heeft gehandeld, en dus schuld heeft
aan het ongeval, 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 voorwaardelijk opzet
op de dood 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.

Bij de beoordeling of er in de onderhavige zaak sprake is van opzet in voorwaardelijke zin,
heeft het hof het navolgende in aanmerking genomen.

Aanmerkelijke kans

Uit de inhoud van de bewijsmiddelen volgt dat de verdachte tijdens de nieuwjaarsnacht van
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1 januari 2018, kort na 00.00 uur, onder invloed van alcohol, zonder over een geldig rijbewijs
voor categorie B te beschikken, in zijn auto is gaan rijden, terwijl hij de maximum toegestane
snelheid van 30 kilometer per uur in ernstige mate overschreed, er vuurwerk werd
afgestoken en zich mensen op de stoep en op de straat bevonden. De verdachte heeft
gezien dat het druk was op de stoep en dat er aan weerszijden van de weg auto’s
geparkeerd stonden. Hij heeft de flitsen van het vuurwerk in de lucht gezien. De verdachte
heeft pas kort voor de aanrijding gezien dat het slachtoffer [slachtoffer 1] (ondanks het feit
dat zij lichte kleding aanhad) zich op de rijbaan bevond. De verdachte is met hoge snelheid
tegen slachtoffer [slachtoffer 1] aangereden waarna zij op de motorkap is beland. De
verdachte is niet gestopt maar met hoge snelheid doorgereden en is vervolgens, nadat zij
van de motorkap af gevallen was, over haar be(e)n(en) gereden.

Het hof overweegt dat het een feit van algemene bekendheid is dat door het gebruik van
alcohol het reactievermogen afneemt, de waarneming slechter wordt en het derhalve
moeilijker wordt om te rijden. Het risico op een ongeval neemt door het gebruik van alcohol
dan ook aanzienlijk toe. Gelet op de soort weg waarop verdachte reed (te weten in een 30
kilometer zone) in een wijk met onder meer woningen en horeca, in aanmerking genomen
dat het kort na twaalven in de nacht van de jaarwisseling was waardoor er veel mensen op
straat verwacht konden worden die met elkaar het nieuwe jaar inluiden en op straat
vuurwerk afsteken, het donker was, er langs de weg auto’s geparkeerd stonden en er
sprake was van slecht zicht op de weg door de flitsen en de rook van het vuurwerk, en ook
uitgaande van een situatie waarin de verdachte de ter plaatse geldende maximumsnelheid
in ernstige mate (immers twee maal de toegestane snelheid) heeft overschreden (het hof
acht dit een hoge snelheid), overweegt het hof dat er sprake was van een reëel risico dat
een verkeersongeval zou plaatsvinden met een dodelijke afloop.

Gelet op het voorgaande overweegt het hof dat er een aanmerkelijke kans bestond dat de
verdachte, door zich - onder de gegeven omstandigheden - op deze manier te gedragen,
iemand zou aanrijden waardoor deze vervolgens zou komen te overlijden.

Bewustheid

De verdachte wist dat hij (te) veel alcohol had gedronken en hij wist welke negatieve
effecten alcohol heeft en kan hebben op zijn rijgedrag. De verdachte is hier immers al eerder
onherroepelijk voor veroordeeld door de strafrechter. Bovendien was de verdachte bekend in
[plaats], had hij vaker over de [a-straat] gereden en kende hij de situatie ter plaatse. Ook
was hij zich ervan bewust dat het nieuwjaarsnacht was, kort na 00.00 uur, en heeft hij
gezien dat er mensen op straat waren en dat er vuurwerk werd afgestoken. Gelet op het
voorgaande is het hof van oordeel dat de verdachte zich er van bewust was, dat de
aanmerkelijke kans bestond dat iemand zich in een wijk met onder meer woningen en
horeca op de rijweg zou bevinden en bij een aanrijding met de door hem gereden snelheid
zou komen te overlijden.

Bewuste aanvaarding

Aan het hof ligt vervolgens voor de beantwoording van de vraag of door de verdachte deze
kans ten tijde van de gedraging bewust is aanvaard (op de koop toe is genomen).

Anders dan de verdediging is het hof van oordeel dat de verdachte geen inzicht heeft
gegeven wat er in hem is omgegaan ten tijde van de aan hem verweten gedraging. De
verdachte heeft slechts verklaard dat hij ten tijde van de aanrijding met [slachtoffer 1] in
paniek was, als gevolg van de aanrijding die kort daarvoor op de [b-straat] had
plaatsgevonden. Bijrijder [betrokkene 1] heeft bevestigd dat de verdachte na de aanrijding
op de [b-straat] in paniek leek te zijn, maar zijn verklaring geeft geen nader inzicht in wat er
verder bij de verdachte omging. Op de vraag aan de verdachte ter terechtzitting in hoger
beroep om de door hem genoemde paniektoestand nader te beschrijven en uit te leggen
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waaruit deze bestond, heeft de verdachte geen antwoord gegeven.

Het hof zal zich ter beantwoording van de vraag of er bij de verdachte sprake is geweest
van een bewust aanvaarden van de aanmerkelijke kans op een ongeval met dodelijke
afloop, dan ook baseren op de aard en uiterlijke verschijningsvorm van de gedragingen van
de verdachte en de omstandigheden waaronder deze hebben plaatsgevonden. In dat
verband kent het hof in het bijzonder betekenis toe aan het rijgedrag van de verdachte kort
voorafgaand aan, ten tijde van en onmiddellijk na het ongeval, in het licht van de concrete
omstandigheden van het geval. Het hof acht daartoe de volgende feiten en
omstandigheden, die blijken uit de bewijsmiddelen, van belang.

De verdachte bevond zich op 31 december 2017 vanaf ongeveer 23.30 uur samen met een
vriend, [betrokkene 1], op een straatfeest te [plaats]. Kort na middernacht zijn zij van het
straatfeest vertrokken. Zij zijn in de auto van de verdachte gestapt, een grijze bestelbus van
het merk Ford, type Transit Connect. De verdachte was de bestuurder van het voertuig. De
verdachte wist op dat moment dat hij niet mocht rijden omdat zijn rijbewijs sinds 2007
ongeldig is verklaard en daarnaast had hij (te) veel alcohol (minstens zes glazen bier)
gedronken. Daarnaar gevraagd heeft de verdachte ter zitting van het hof verklaard dat hij
de ongeldigverklaring negeert omdat hij zijn auto nodig heeft voor zijn werk. Wat betreft de
alcohol ging hij naar zijn zeggen ervan uit dat het op het randje zat. Voorafgaand aan het
straatfeest, vanaf ongeveer 21.00 uur, had hij in ieder geval vier flesjes bier van 30 cl op en
heeft hij vervolgens op het straatfeest ook nog een bekertje bier gedronken.

Op enig moment is de verdachte de [b-straat] te [plaats] opgereden, waar hij met
onverminderde snelheid tegen een auto is gebotst, die stilstond voor het rode stoplicht.
Volgens de aangever [slachtoffer 2] reed de verdachte heel hard, kon de verdachte niet
meer remmen en voelde hij een enorme klap aan de achterzijde van zijn auto. Vervolgens is
de verdachte een stukje achteruit gereden en is hij over het fietspad / trottoir de auto van
[slachtoffer 2] gepasseerd en daarna hard doorgereden de [a-straat] op. Volgens de
bijrijder, [betrokkene 1], gaf de verdachte daarbij flink gas bij. De verdachte heeft hierover
verklaard dat hij niet heeft opgelet en dat hij de auto die voor het rode verkeerslicht stond
te wachten, alsmede het verkeerslicht zelf geheel over het hoofd heeft gezien. Na de botsing
is hij in paniek geraakt en in die paniek is hij hard weggereden. Op de vraag ter zitting van
het hof waarom hij in paniek is geraakt heeft de verdachte geantwoord dat hij dat niet weet.
Op een vervolgvraag of dit mede te maken kan hebben gehad met het feit dat zijn rijbewijs
ongeldig is verklaard en hij alcohol gedronken had, heeft hij geantwoord dat hij denkt dat dit
er wel mee te maken had.

De verdachte is verder gereden over de [a-straat], met naar zijn zeggen een snelheid van
ongeveer 60 tot 70 kilometer per uur, zonder te remmen voor de verkeersdrempels die zich
op deze weg bevinden. Vervolgens is hij met hoge snelheid tegen [slachtoffer 1]
aangereden, die op de [a-straat] vuurwerk stond op te rapen. [betrokkene 1] schreeuwde
tegen de verdachte dat hij iemand aanreed. [slachtoffer 1] werd weggeslagen door de
bestelbus. Zij belandde via de voorruit op de motorkap en viel daarna, ongeveer 20 meter
verder, van de motorkap af op de grond met haar benen op de rijbaan en de verdachte is
met zijn bestelbus over haar be(e)n(en) gereden. Als gevolg van dit ongeval heeft zij zwaar
lichamelijk letsel opgelopen. Getuigen hebben verklaard dat de bestelbus vervolgens weer
gas bijgaf en met hoge snelheid wegreed. De verdachte is echter ook na deze tweede
aanrijding doorgereden.

Ten aanzien van de situatie ter plaatse en de omstandigheden die nacht acht het hof het
volgende van belang.

Ten tijde van het ongeval was het droog weer. Het wegdek van de rijbaan van de [a-straat]
was droog. De openbare straatverlichting was aanwezig en in werking. Het wegdek van de
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[a-straat] verkeerde in goede staat van onderhoud.

De [a-straat] is een vrij smalle weg, met fietsstroken en parkeerplaatsen aan beide kanten
van de weg. Er zijn woningen, winkels en horecabedrijven op relatief korte afstand aan de
weg gesitueerd. Deze situatie dwingt tot het voorzichtig en rustig rijden op de weg. Er geldt
ter plaatse dan ook een wettelijk vastgestelde maximumsnelheid van 30 kilometer per uur
en er bevinden zich duidelijke verkeersdrempels in de weg. Deze maatregelen dienen ter
bescherming van kwetsbare verkeersdeelnemers, zoals fietsers en voetgangers. De
verdachte heeft verklaard dat hij de [a-straat] kent, daar vaker heeft gereden en weet dat
er verkeersdrempels in deze straat liggen. Tevens heeft hij verklaard dat hij zag dat aan
weerszijden van de [a-straat] auto’s geparkeerd stonden. Desondanks heeft hij de maximum
toegestane snelheid in grove mate overschreden en heeft hij zijn rijgedrag niet aan de
situatie ter plaatste aangepast.

Daar komt bij dat de nacht waarin het ongeval plaatsvond, de nacht van de jaarwisseling
betrof. De verdachte reed kort na middernacht, omstreeks 00.30 uur, over de [a-straat]. Het
is algemeen bekend dat mensen in de nieuwjaarsnacht, kort na middernacht, naar buiten
gaan om met elkaar het nieuwe jaar in te luiden en vuurwerk af te steken. Er konden aldus
mensen op straat verwacht worden en niet alleen op de stoep, maar juist ook op de rijweg.
Het is een feit van algemene bekendheid dat vuurwerk vaak op de rijbaan wordt afgestoken,
zodat men daarna op de stoep op veilige afstand van het aangestoken vuurwerk dit
vuurwerk kan bekijken en bewonderen. Daarnaast vindt het afsteken van vuurwerk plaats in
het donker. Het is algemeen bekend dat vuurwerk flitsen en rook veroorzaakt, waardoor het
zicht op de weg belemmerd kan worden. Al deze omstandigheden leiden tot de conclusie dat
bestuurders van motorvoertuigen gedurende de nieuwjaarsnacht extra voorzichtigheid
dienen te betrachten om ongevallen te voorkomen. Ook op de [a-straat] in [plaats] werd
vuurwerk afgestoken. Aldaar bevonden zich mensen op straat. Door de rook die afkomstig
was van het vuurwerk was er, zoals op de camerabeelden te zien is, minder zicht op de weg.
De verdachte heeft verklaard dat hij heeft gezien dat het druk was op de stoep langs de [a-
straat]. Hoewel de verdachte wist dat het de nacht van de jaarwisseling was en zich bewust
was van de aanwezigheid van de mensen langs en op straat door het vuurwerk dat werd
afgestoken, heeft hij nagelaten zijn rijgedrag, dat sowieso al bijzonder onverantwoord was,
aan te passen aan de gegeven omstandigheden en de situatie ter plaatse.

Op grond van het voorgaande in samenhang bezien, komt het hof tot het oordeel dat de
verdachte een grote mate van onverschilligheid heeft getoond ten aanzien van zijn rijgedrag
en de veiligheid van anderen. Onverschilligheid die al aanwezig was toen de verdachte in
zijn auto stapte, ten aanzien van de ongeldigverklaring van zijn rijbewijs en zijn
alcoholgebruik, zoals volgt uit zijn eigen verklaring daarover. Ook uit het strafblad van de
verdachte volgt dat hij het niet zo nauw neemt met het verbod op het rijden onder invloed
van alcohol, nu hij daarvoor in het verleden meer dan eens door de strafrechter
onherroepelijk is veroordeeld. Hoewel hij niet mocht rijden, heeft de verdachte dit toch
gedaan.

Ook in het daaropvolgende rijgedrag van de verdachte komt tot uitdrukking dat het hem op
meerdere momenten in een kort tijdsbestek volledig koud liet wat de gevolgen van zijn
gedragingen voor derden zouden kunnen zijn. Het hof volgt hierin het standpunt van de
advocaat-generaal. Na de aanrijding op de [b-straat] is de verdachte er via de stoep met
hoge snelheid vandoor gegaan, zonder zich te bekommeren om de inzittende van het
voertuig waartegen hij was gebotst en zonder zich iets aan te trekken van zijn bijrijder
[betrokkene 1], die hem vroeg om rustig te doen. Ondanks dat er op dat moment alle reden
was om de auto aan de kant te zetten en uit te stappen, om verdere ongelukken te
voorkomen. Echter zonder zijn rijgedrag aan te passen aan de omstandigheden tijdens die
nacht en de situatie ter plaatse is de verdachte vervolgens met veel te hoge snelheid
doorgereden over de [a-straat]. Daar heeft hij [slachtoffer 1] aangereden, maar ook deze
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aanrijding is voor de verdachte geen reden om te stoppen terwijl [betrokkene 1]
schreeuwde dat hij iemand aanreed. Opnieuw is hij er met hoge snelheid vandoor gegaan,
heeft hij het slachtoffer [slachtoffer 1] een aantal meters meegesleurd, is nadat ze op het
wegdek is gevallen over haar be(e)n(en) gereden en heeft hij haar in weerloze toestand
achtergelaten, zonder zich om haar te bekommeren.

Alles overziend is naar het oordeel van het hof het rijgedrag van de verdachte naar uiterlijke
verschijningsvorm uitsluitend gericht geweest op het koste wat het kost ontkomen aan een
aanhouding na de aanrijding die op de [b-straat] had plaatsgevonden. De verdachte heeft
daarbij bewust de gevolgen van zijn rijgedrag op de koop toe genomen. Het rijgedrag van
de verdachte na de aanrijding met [slachtoffer 1] alsmede de omstandigheid dat de
verdachte zich na nieuwjaarsnacht niet bij de politie heeft gemeld en het dossier
aanwijzingen bevat dat de verdachte zich van de auto wilde ontdoen, sterken het hof
daarbij in zijn overtuiging.

Op grond van het voorgaande in onderling verband en samenhang bezien, concludeert het
hof dan ook dat de verdachte de aanmerkelijke kans dat er een fatale aanrijding zou
plaatsvinden bewust heeft aanvaard en dat hij voorwaardelijk opzet heeft gehad op de
dood van [slachtoffer 1].”

Bij de beoordeling van het cassatiemiddel 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
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 gaan om een kans die naar algemene ervaringsregels aanmerkelijk is te
achten. (Vgl. HR 25 maart 2003, ECLI:NL:HR:2003:AE9049.)

In zijn arrest van 25 maart 2003, ECLI:NL:HR:2003:AE9049 heeft de Hoge Raad verder
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 of van
voorwaardelijk opzet zal, als de verklaringen van de verdachte en/of bijvoorbeeld eventuele
getuigenverklaringen geen inzicht geven omtrent wat tijdens 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 contraindicaties - niet anders kan zijn
dan dat de verdachte de aanmerkelijke kans op het desbetreffende gevolg bewust heeft
aanvaard.

Het hof heeft in zijn hiervoor weergegeven bewijsoverwegingen gemotiveerd op grond
waarvan naar zijn oordeel het onder 2 (primair) tenlastegelegde opzet op de dood van
[slachtoffer 1] bewezen is. Het hof heeft daarbij in het bijzonder in aanmerking genomen dat
de verdachte kort voor de in de tenlastelegging bedoelde aanrijding een andere aanrijding
heeft veroorzaakt, de verdachte - die wist dat hij was gaan rijden terwijl zijn rijbewijs
ongeldig was verklaard en hij (te) veel alcohol had gedronken - kennelijk “koste wat het
kost” wilde ontkomen aan een aanhouding naar aanleiding van de eerste aanrijding, hij
daarbij “een grote mate van onverschilligheid heeft getoond ten aanzien van zijn rijgedrag
en de veiligheid van anderen” en hij toen bewust de aanmerkelijke kans heeft aanvaard dat
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een fatale aanrijding zou plaatsvinden. Die oordelen getuigen niet van een onjuiste
rechtsopvatting en zijn niet onbegrijpelijk, mede in het licht van wat het hof heeft
vastgesteld over het (rij)gedrag van de verdachte, de bewustheid van de verdachte omtrent
de bijzondere situatie ter plaatse gedurende die nieuwjaarsnacht en de omstandigheden
waaronder de verdachte met de door hem bestuurde bestelauto tegen de voetganger
[slachtoffer 1] is aangereden en daarna is doorgereden waarbij hij, ondanks de
waarschuwing van een zich in de bestelbus bevindende bijrijder dat de verdachte iemand
had aangereden, over de benen van [slachtoffer 1] heen is gereden toen zij van de
motorkap van de bestelbus op de rijbaan viel.

Anders dan in de toelichting op het cassatiemiddel wordt betoogd, doet daaraan niet af dat
de verdachte naar eigen zeggen in paniek was. Zoals ook uit zijn verdere overwegingen
blijkt, heeft het hof geoordeeld dat de verdachte met die enkele opmerking onvoldoende
inzicht heeft gegeven in wat tijdens zijn gedragingen in hem is omgegaan. Dat het hof tegen
die achtergrond betekenis heeft toegekend aan de uiterlijke verschijningsvorm van de
gedragingen van de verdachte geeft niet blijk van een onjuiste rechtsopvatting en is niet
onbegrijpelijk.

Het cassatiemiddel faalt.

De Hoge Raad verwerpt het beroep.

Dit arrest is gewezen door de vice-president V. van den Brink als voorzitter, en de raadsheren A.L.J.
van Strien en M. Kuijer, in bijzijn van de waarnemend griffier H.J.S. Kea, en uitgesproken ter openbare
terechtzitting van 7 september 2021.

3 Beslissing

59



Instantie Parket bij de Hoge Raad

Datum conclusie 08-06-2021

Datum publicatie 09-06-2021

Zaaknummer 19/05776

Formele relaties Arrest gerechtshof: ECLI:NL:GHSHE:2019:4534 
Arrest Hoge Raad: ECLI:NL:HR:2021:1221 

Rechtsgebieden Strafrecht

Bijzondere kenmerken -

Inhoudsindicatie
Conclusie AG. Poging tot doodslag (art. 287 jo. 45 Sr) in het verkeer, door te Oss
in de nieuwjaarsnacht van 2018 kort na middernacht met een door hem bestuurde
bestelauto met hoge snelheid een voetganger aan te rijden. De verdachte, die kort
tevoren al een aanrijding met een personenauto had veroorzaakt, heeft onder
invloed van alcohol met 60 à 70 km per uur gereden door een vrij smalle straat
waar zich woningen, winkels en horecagelegenheden bevonden, waar zich aan
weerszijden van de straat fietsstroken en parkeerplaatsen bevonden en waar 30
km per uur de maximale toegestane snelheid was. Daarbij heeft hij het slachtoffer
aangereden. Middel over het bewijs van (voorwaardelijk) opzet op de dood van
het slachtoffer. De conclusie strekt tot verwerping van het beroep.

Vindplaatsen Rechtspraak.nl 

Conclusie

PROCUREUR-GENERAAL

BIJ DE

HOGE RAAD DER NEDERLANDEN

Zitting 8 juni 2021

CONCLUSIE

F.W. Bleichrodt

ECLI:NL:PHR:2021:520

Nummer19/05776
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In de zaak

[verdachte] ,

geboren te [geboorteplaats] op [geboortedatum] 1978,

hierna: de verdachte.

1. Het gerechtshof 's-Hertogenbosch heeft de verdachte bij arrest van 18 december 2019 wegens het
in de zaak met parketnummer 01-879086-18 bewezen verklaarde 1. “overtreding van artikel 7, eerste
lid, van de Wegenverkeerswet 1994”, 2. primair “poging tot doodslag”, 3. “overtreding van artikel 7,
eerste lid, van de Wegenverkeerswet 1994”, 4. subsidiair “overtreding van artikel 5 van de
Wegenverkeerswet 1994”, 5. “overtreding van artikel 9, tweede lid, van de Wegenverkeerswet 1994”
en het in de zaak met parketnummer 0186019018 bewezen verklaarde “een gegevensdrager
bevattende een afbeelding van een seksuele gedraging, waarbij iemand die kennelijk de leeftijd van
achttien jaar nog niet heeft bereikt, is betrokken, in bezit hebben, meermalen gepleegd” veroordeeld
tot een gevangenisstraf voor de duur van vier jaren, met aftrek als bedoeld in art. 27(a) Sr. Tevens is
de verdachte ter zake van het in de zaak met parketnummer 01-879086-18 onder 2 primair bewezen
verklaarde de bevoegdheid motorrijtuigen te besturen voor de duur van vijf jaren ontzegd. Daarnaast
is de verdachte ten aanzien van het onder 4 subsidiair bewezen verklaarde veroordeeld tot hechtenis
voor de duur van twee weken. Voorts heeft het hof beslissingen genomen ten aanzien van in beslag
genomen, nog niet teruggegeven voorwerpen. Tot slot heeft het hof de vorderingen van twee
benadeelde partijen (gedeeltelijk) toegewezen en aan de verdachte schadevergoedingsmaatregelen
opgelegd, één en ander zoals in het bestreden arrest vermeld.

2. Het cassatieberoep is ingesteld namens de verdachte. Mr. C.W.J. Faber, advocaat te Eindhoven,
heeft een middel van cassatie voorgesteld.

3. Het middel is gericht tegen de bewezenverklaring van het onder 2. primair ten laste gelegde. Het
middel behelst de klacht dat het hof ontoereikend gemotiveerd heeft bewezen verklaard dat de
verdachte voorwaardelijk opzet had op een ongeval met dodelijke afloop.

4. Ten laste van de verdachte is onder 2. primair bewezen verklaard dat:

“hij op 1 januari 2018 te [plaats] ter uitvoering van het door verdachte voorgenomen misdrijf om
[slachtoffer 1] opzettelijk van het leven te beroven, op de weg, [a-straat] , met een door hem,
verdachte, bestuurde bestelauto met hoge snelheid is ingereden op die [slachtoffer 1] en met hoge
snelheid met die bestelauto tegen en over die [slachtoffer 1] heen is gereden, terwijl de uitvoering
van dat voorgenomen misdrijf niet is voltooid”.

5. Ter terechtzitting van het hof van 4 december 2019 heeft de raadsman van de verdachte het woord
tot verdediging gevoerd overeenkomstig zijn pleitnotities. De raadsman heeft primair vrijspraak bepleit
van het onder 2 ten laste gelegde. Het hof heeft het aangevoerde als volgt samengevat:

“De raadsman heeft primair vrijspraak bepleit van de onder 2 primair ten laste gelegde poging tot
doodslag. Daartoe heeft hij aangevoerd dat niet wettig en overtuigend kan worden bewezen dat
sprake is van (voorwaardelijk) opzet op de dood van het slachtoffer [slachtoffer 1] , nu uit de
specifieke omstandigheden van het geval niet kan worden afgeleid dat de verdachte de kans dat
[slachtoffer 1] zou komen te overlijden bewust heeft aanvaard. Anders dan de advocaat-generaal,
meent de raadsman dat aan de uiterlijke verschijningsvorm van het onderhavige incident geen
doorslaggevende betekenis dient te worden toegekend bij de beoordeling van de vraag of sprake is

Het cassatieberoep

Het middel
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van een bewuste aanvaarding van een aanmerkelijke kans. Immers, de verdachte heeft zeer
uitgebreid en gedetailleerd verklaard over wat er ten tijde van de hem verweten gedraging in hem
omging. Hij was in paniek vanwege de eerdere aanrijding. Bovendien heeft de verdachte zeer
belastend over zijn aandeel verklaard, wat de bewijskracht van zijn verklaring vergroot.”

6. Het hof heeft, mede in reactie op het door de raadsman aangevoerde, de volgende
bewijsoverwegingen in het arrest opgenomen:

“Aan het hof ligt de beantwoording van de vraag voor of er voldoende wettig en overtuigend bewijs is
dat de verdachte zich schuldig heeft gemaakt aan een poging tot doodslag op slachtoffer [slachtoffer
1] . Daartoe is vereist dat er bij de verdachte sprake is geweest van (voorwaardelijk) opzet op de
dood van het slachtoffer.

(Voorwaardelijk) opzet

Het hof stelt voorop dat niet is gebleken dat de verdachte de intentie (het volle opzet) heeft gehad
om [slachtoffer 1] van het leven te beroven. Uit het dossier en het verhandelde ter terechtzitting valt
immers niet op te maken dat de verdachte doelgericht op [slachtoffer 1] is ingereden of haar
doelbewust heeft aangereden.

Opzet op de dood kan echter ook worden aangenomen als sprake is van voorwaardelijk opzet.
Voorwaardelijk opzet is aanwezig indien de verdachte zich willens en wetens heeft blootgesteld aan
de aanmerkelijke kans dat er een slachtoffer zou komen te overlijden als gevolg van zijn gedragingen.

De beantwoording van de vraag of een gedraging de aanmerkelijke kans op een bepaald gevolg in
het leven roept, is afhankelijk van de omstandigheden van het geval. Daarbij komt betekenis toe aan
de aard van de gedraging en de omstandigheden waaronder deze is verricht. Het zal in alle gevallen
moeten gaan om een kans die naar algemene ervaringsregels aanmerkelijk is te achten, of anders
gezegd om een in de gegeven omstandigheden reële, niet onwaarschijnlijke mogelijkheid. Voor de
vaststelling dat de verdachte zich willens en wetens heeft blootgesteld aan zo’n kans is bovendien
vereist dat de verdachte wetenschap heeft van de aanmerkelijke kans dat het gevolg zal intreden en
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 er (lichtvaardig) van is
uitgegaan dat het gevolg niet zal intreden, kan wel worden gezegd dat hij met (grove)
onachtzaamheid heeft gehandeld, en dus schuld heeft aan het ongeval, 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 voorwaardelijk opzet op de
dood 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.

Bij de beoordeling of er in de onderhavige zaak sprake is van opzet in voorwaardelijke zin, heeft het
hof het navolgende in aanmerking genomen.

Aanmerkelijke kans

Uit de inhoud van de bewijsmiddelen volgt dat de verdachte tijdens de nieuwjaarsnacht van 1 januari
2018, kort na 00.00 uur, onder invloed van alcohol, zonder over een geldig rijbewijs voor categorie B
te beschikken, in zijn auto is gaan rijden, terwijl hij de maximum toegestane snelheid van 30 kilometer
per uur in ernstige mate overschreed, er vuurwerk werd afgestoken en zich mensen op de stoep en
op de straat bevonden. De verdachte heeft gezien dat het druk was op de stoep en dat er aan
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weerszijden van de weg auto’s geparkeerd stonden. Hij heeft de flitsen van het vuurwerk in de lucht
gezien. De verdachte heeft pas kort voor de aanrijding gezien dat het slachtoffer [slachtoffer 1]
(ondanks het feit dat zij lichte kleding aanhad) zich op de rijbaan bevond. De verdachte is met hoge
snelheid tegen slachtoffer [slachtoffer 1] aangereden waarna zij op de motorkap is beland. De
verdachte is niet gestopt maar met hoge snelheid doorgereden en is vervolgens, nadat zij van de
motorkap af gevallen was, over haar be(e)n(en) gereden.

Het hof overweegt dat het een feit van algemene bekendheid is dat door het gebruik van alcohol het
reactievermogen afneemt, de waarneming slechter wordt en het derhalve moeilijker wordt om te
rijden. Het risico op een ongeval neemt door het gebruik van alcohol dan ook aanzienlijk toe. Gelet op
de soort weg waarop verdachte reed (te weten in een 30 kilometer zone) in een wijk met onder meer
woningen en horeca, in aanmerking genomen dat het kort na twaalven in de nacht van de
jaarwisseling was waardoor er veel mensen op straat verwacht konden worden die met elkaar het
nieuwe jaar inluiden en op straat vuurwerk afsteken, het donker was, er langs de weg auto’s
geparkeerd stonden en er sprake was van slecht zicht op de weg door de flitsen en de rook van het
vuurwerk, en ook uitgaande van een situatie waarin de verdachte de ter plaatse geldende
maximumsnelheid in ernstige mate (immers twee maal de toegestane snelheid) heeft overschreden
(het hof acht dit een hoge snelheid), overweegt het hof dat er sprake was van een reëel risico dat
een verkeersongeval zou plaatsvinden met een dodelijke afloop.

Gelet op het voorgaande overweegt het hof dat er een aanmerkelijke kans bestond dat de verdachte,
door zich - onder de gegeven omstandigheden - op deze manier te gedragen, iemand zou aanrijden
waardoor deze vervolgens zou komen te overlijden.

Bewustheid

De verdachte wist dat hij (te) veel alcohol had gedronken en hij wist welke negatieve effecten alcohol
heeft en kan hebben op zijn rijgedrag. De verdachte is hier immers al eerder onherroepelijk voor
veroordeeld door de strafrechter. Bovendien was de verdachte bekend in [plaats] , had hij vaker over
de [a-straat] gereden en kende hij de situatie ter plaatse. Ook was hij zich ervan bewust dat het
nieuwjaarsnacht was, kort na 00.00 uur, en heeft hij gezien dat er mensen op straat waren en dat er
vuurwerk werd afgestoken. Gelet op het voorgaande is het hof van oordeel dat de verdachte zich er
van bewust was, dat de aanmerkelijke kans bestond dat iemand zich in een wijk met onder meer
woningen en horeca op de rijweg zou bevinden en bij een aanrijding met de door hem gereden
snelheid zou komen te overlijden.

Bewuste aanvaarding

Aan het hof ligt vervolgens voor de beantwoording van de vraag of door de verdachte deze kans ten
tijde van de gedraging bewust is aanvaard (op de koop toe is genomen).

Anders dan de verdediging is het hof van oordeel dat de verdachte geen inzicht heeft gegeven wat er
in hem is omgegaan ten tijde van de aan hem verweten gedraging. De verdachte heeft slechts
verklaard dat hij ten tijde van de aanrijding met [slachtoffer 1] in paniek was, als gevolg van de
aanrijding die kort daarvoor op de [b-straat] had plaatsgevonden. Bijrijder [betrokkene 1] heeft
bevestigd dat de verdachte na de aanrijding op de [b-straat] in paniek leek te zijn, maar zijn
verklaring geeft geen nader inzicht in wat er verder bij de verdachte omging. Op de vraag aan de
verdachte ter terechtzitting in hoger beroep om de door hem genoemde paniektoestand nader te
beschrijven en uit te leggen waaruit deze bestond, heeft de verdachte geen antwoord gegeven.

Het hof zal zich ter beantwoording van de vraag of er bij de verdachte sprake is geweest van een
bewust aanvaarden van de aanmerkelijke kans op een ongeval met dodelijke afloop, dan ook baseren
op de aard en uiterlijke verschijningsvorm van de gedragingen van de verdachte en de
omstandigheden waaronder deze hebben plaatsgevonden. In dat verband kent het hof in het
bijzonder betekenis toe aan het rijgedrag van de verdachte kort voorafgaand aan, ten tijde van en
onmiddellijk na het ongeval, in het licht van de concrete omstandigheden van het geval. Het hof acht
daartoe de volgende feiten en omstandigheden, die blijken uit de bewijsmiddelen, van belang.

De verdachte bevond zich op 31 december 2017 vanaf ongeveer 23.30 uur samen met een vriend,
[betrokkene 1] , op een straatfeest te [plaats] . Kort na middernacht zijn zij van het straatfeest
vertrokken. Zij zijn in de auto van de verdachte gestapt, een grijze bestelbus van het merk Ford, type
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Transit Connect. De verdachte was de bestuurder van het voertuig. De verdachte wist op dat moment
dat hij niet mocht rijden omdat zijn rijbewijs sinds 2007 ongeldig is verklaard en daarnaast had hij (te)
veel alcohol (minstens zes glazen bier) gedronken. Daarnaar gevraagd heeft de verdachte ter zitting
van het hof verklaard dat hij de ongeldigverklaring negeert omdat hij zijn auto nodig heeft voor zijn
werk. Wat betreft de alcohol ging hij naar zijn zeggen ervan uit dat het op het randje zat.
Voorafgaand aan het straatfeest, vanaf ongeveer 21.00 uur, had hij in ieder geval vier flesjes bier van
30 cl op en heeft hij vervolgens op het straatfeest ook nog een bekertje bier gedronken.

Op enig moment is de verdachte de [b-straat] te [plaats] opgereden, waar hij met onverminderde
snelheid tegen een auto is gebotst, die stilstond voor het rode stoplicht. Volgens de aangever [
slachtoffer 2] reed de verdachte heel hard, kon de verdachte niet meer remmen en voelde hij een
enorme klap aan de achterzijde van zijn auto. Vervolgens is de verdachte een stukje achteruit
gereden en is hij over het fietspad / trottoir de auto van [ slachtoffer 2] gepasseerd en daarna hard
doorgereden de [a-straat] op. Volgens de bijrijder, [betrokkene 1] , gaf de verdachte daarbij flink gas
bij. De verdachte heeft hierover verklaard dat hij niet heeft opgelet en dat hij de auto die voor het
rode verkeerslicht stond te wachten, alsmede het verkeerslicht zelf geheel over het hoofd heeft
gezien. Na de botsing is hij in paniek geraakt en in die paniek is hij hard weggereden. Op de vraag ter
zitting van het hof waarom hij in paniek is geraakt heeft de verdachte geantwoord dat hij dat niet
weet. Op een vervolgvraag of dit mede te maken kan hebben gehad met het feit dat zijn rijbewijs
ongeldig is verklaard en hij alcohol gedronken had, heeft hij geantwoord dat hij denkt dat dit er wel
mee te maken had.

De verdachte is verder gereden over de [a-straat] , met naar zijn zeggen een snelheid van ongeveer
60 tot 70 kilometer per uur, zonder te remmen voor de verkeersdrempels die zich op deze weg
bevinden. Vervolgens is hij met hoge snelheid tegen [slachtoffer 1] aangereden, die op de [a-straat]
vuurwerk stond op te rapen. [betrokkene 1] schreeuwde tegen de verdachte dat hij iemand aanreed.
[slachtoffer 1] werd weggeslagen door de bestelbus. Zij belandde via de voorruit op de motorkap en
viel daarna, ongeveer 20 meter verder, van de motorkap af op de grond met haar benen op de rijbaan
en de verdachte is met zijn bestelbus over haar be(e)n(en) gereden. Als gevolg van dit ongeval heeft
zij zwaar lichamelijk letsel opgelopen. Getuigen hebben verklaard dat de bestelbus vervolgens weer
gas bijgaf en met hoge snelheid wegreed. De verdachte is echter ook na deze tweede aanrijding
doorgereden.

Ten aanzien van de situatie ter plaatse en de omstandigheden die nacht acht het hof het volgende
van belang.

Ten tijde van het ongeval was het droog weer. Het wegdek van de rijbaan van de [a-straat] was
droog. De openbare straatverlichting was aanwezig en in werking. Het wegdek van de [a-straat]
verkeerde in goede staat van onderhoud.

De [a-straat] is een vrij smalle weg, met fietsstroken en parkeerplaatsen aan beide kanten van de
weg. Er zijn woningen, winkels en horecabedrijven op relatief korte afstand aan de weg gesitueerd.
Deze situatie dwingt tot het voorzichtig en rustig rijden op de weg. Er geldt ter plaatse dan ook een
wettelijk vastgestelde maximumsnelheid van 30 kilometer per uur en er bevinden zich duidelijke
verkeersdrempels in de weg. Deze maatregelen dienen ter bescherming van kwetsbare
verkeersdeelnemers, zoals fietsers en voetgangers. De verdachte heeft verklaard dat hij de [a-straat]
kent, daar vaker heeft gereden en weet dat er verkeersdrempels in deze straat liggen. Tevens heeft
hij verklaard dat hij zag dat aan weerszijden van de [a-straat] auto’s geparkeerd stonden.
Desondanks heeft hij de maximum toegestane snelheid in grove mate overschreden en heeft hij zijn
rijgedrag niet aan de situatie ter plaatste aangepast.

Daar komt bij dat de nacht waarin het ongeval plaatsvond, de nacht van de jaarwisseling betrof. De
verdachte reed kort na middernacht, omstreeks 00.30 uur, over de [a-straat] . Het is algemeen bekend
dat mensen in de nieuwjaarsnacht, kort na middernacht, naar buiten gaan om met elkaar het nieuwe
jaar in te luiden en vuurwerk af te steken. Er konden aldus mensen op straat verwacht worden en niet
alleen op de stoep, maar juist ook op de rijweg. Het is een feit van algemene bekendheid dat
vuurwerk vaak op de rijbaan wordt afgestoken, zodat men daarna op de stoep op veilige afstand van
het aangestoken vuurwerk dit vuurwerk kan bekijken en bewonderen. Daarnaast vindt het afsteken
van vuurwerk plaats in het donker. Het is algemeen bekend dat vuurwerk flitsen en rook veroorzaakt,
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waardoor het zicht op de weg belemmerd kan worden. Al deze omstandigheden leiden tot de
conclusie dat bestuurders van motorvoertuigen gedurende de nieuwjaarsnacht extra voorzichtigheid
dienen te betrachten om ongevallen te voorkomen. Ook op de [a-straat] in [plaats] werd vuurwerk
afgestoken. Aldaar bevonden zich mensen op straat. Door de rook die afkomstig was van het
vuurwerk was er, zoals op de camerabeelden te zien is, minder zicht op de weg. De verdachte heeft
verklaard dat hij heeft gezien dat het druk was op de stoep langs de [a-straat] . Hoewel de verdachte
wist dat het de nacht van de jaarwisseling was en zich bewust was van de aanwezigheid van de
mensen langs en op straat door het vuurwerk dat werd afgestoken, heeft hij nagelaten zijn rijgedrag,
dat sowieso al bijzonder onverantwoord was, aan te passen aan de gegeven omstandigheden en de
situatie ter plaatse.

Op grond van het voorgaande in samenhang bezien, komt het hof tot het oordeel dat de verdachte
een grote mate van onverschilligheid heeft getoond ten aanzien van zijn rijgedrag en de veiligheid van
anderen. Onverschilligheid die al aanwezig was toen de verdachte in zijn auto stapte, ten aanzien van
de ongeldigverklaring van zijn rijbewijs en zijn alcoholgebruik, zoals volgt uit zijn eigen verklaring
daarover. Ook uit het strafblad van de verdachte volgt dat hij het niet zo nauw neemt met het verbod
op het rijden onder invloed van alcohol, nu hij daarvoor in het verleden meer dan eens door de
strafrechter onherroepelijk is veroordeeld. Hoewel hij niet mocht rijden, heeft de verdachte dit toch
gedaan.

Ook in het daaropvolgende rijgedrag van de verdachte komt tot uitdrukking dat het hem op meerdere
momenten in een kort tijdsbestek volledig koud liet wat de gevolgen van zijn gedragingen voor
derden zouden kunnen zijn. Het hof volgt hierin het standpunt van de advocaat-generaal. Na de
aanrijding op de [b-straat] is de verdachte er via de stoep met hoge snelheid vandoor gegaan, zonder
zich te bekommeren om de inzittende van het voertuig waartegen hij was gebotst en zonder zich iets
aan te trekken van zijn bijrijder [betrokkene 1] , die hem vroeg om rustig te doen. Ondanks dat er op
dat moment alle reden was om de auto aan de kant te zetten en uit te stappen, om verdere
ongelukken te voorkomen. Echter zonder zijn rijgedrag aan te passen aan de omstandigheden tijdens
die nacht en de situatie ter plaatse is de verdachte vervolgens met veel te hoge snelheid doorgereden
over de [a-straat] . Daar heeft hij [slachtoffer 1] aangereden, maar ook deze aanrijding is voor de
verdachte geen reden om te stoppen terwijl [betrokkene 1] schreeuwde dat hij iemand aanreed.
Opnieuw is hij er met hoge snelheid vandoor gegaan, heeft hij het slachtoffer [slachtoffer 1] een
aantal meters meegesleurd, is nadat ze op het wegdek is gevallen over haar be(e)n(en) gereden en
heeft hij haar in weerloze toestand achtergelaten, zonder zich om haar te bekommeren.

Alles overziend is naar het oordeel van het hof het rijgedrag van de verdachte naar uiterlijke
verschijningsvorm uitsluitend gericht geweest op het koste wat het kost ontkomen aan een
aanhouding na de aanrijding die op de [b-straat] had plaatsgevonden. De verdachte heeft daarbij
bewust de gevolgen van zijn rijgedrag op de koop toe genomen. Het rijgedrag van de verdachte na
de aanrijding met [slachtoffer 1] alsmede de omstandigheid dat de verdachte zich na nieuwjaarsnacht
niet bij de politie heeft gemeld en het dossier aanwijzingen bevat dat de verdachte zich van de auto
wilde ontdoen, sterken het hof daarbij in zijn overtuiging. Op grond van het voorgaande in onderling
verband en samenhang bezien, concludeert het hof dan ook dat de verdachte de aanmerkelijke kans
dat er een fatale aanrijding zou plaatsvinden bewust heeft aanvaard en dat hij voorwaardelijk opzet
heeft gehad op de dood van [slachtoffer 1] .

Het hof verwerpt het verweer op alle onderdelen.”

7. 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
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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.1

8. In mijn conclusie voorafgaand aan HR 19 maart 2019, ECLI:NL:HR:2019:384, NJ 2019/150 ben ik
uitvoerig ingegaan op het bewijs van voorwaardelijk opzet op de levensberoving in geval van
gevaarzettende gedragingen in het verkeer.2 Ik merkte in dit verband het volgende op.

9. 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.3 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.
Voor meer uitvoerige bespiegelingen verwijs ik naar de eerdergenoemde conclusie.

10. In de genoemde zaak uit 2019 had het hof vastgesteld dat de verdachte met zijn auto achterop
een motor was gereden waarop twee personen waren gezeten, ten gevolge waarvan één van de
personen overleed en de ander zwaar lichamelijk letsel opliep. De verdachte had onder invloed van
een grote hoeveelheid alcohol gereden en beschikte niet over een rijbewijs voor categorie B. Ook reed
hij met een aanzienlijk hogere snelheid dan de motor, maar niet was komen vast te staan dat de
verdachte de maximumsnelheid had overschreden of anderszins rijgedrag had vertoond waaruit zou
kunnen worden afgeleid dat de verdachte zich niet had bekommerd om de mogelijke gevolgen
daarvan voor andere verkeersdeelnemers. Het hof had overwogen dat het opzet van de verdachte
was 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. Daarbij had het hof ook
in aanmerking genomen dat de verdachte, voordat hij op weg ging, vanwege zijn alcoholgebruik was
gewaarschuwd niet te gaan rijden, alsmede dat hij eerder terecht heeft gestaan wegens rijden onder
invloed. Ik concludeerde dat het bewezen verklaarde niet toereikend was gemotiveerd. Daarbij nam ik
in aanmerking dat het hof ten aanzien van het rijgedrag van de verdachte geen nadere vaststellingen
gedaan die zouden kunnen bijdragen aan het oordeel dat de verdachte bewust de aanmerkelijke
kans had aanvaard op een ongeval met dodelijk letsel tot gevolg. Uit de bewijsvoering kon 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 werd uit de uitspraak
van het hof 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. Die ontbraken in de desbetreffende zaak. Zo
was niet vastgesteld dat de verdachte de maximumsnelheid had overschreden en/of dat hij zich niet
op de juiste weghelft had bevonden. De Hoge Raad casseerde dienovereenkomstig.4

11. Ik heb iets langer stilgestaan bij de zaak uit 2019 om te kunnen illustreren waarom ik in de
onderhavige zaak wel meen dat het middel faalt. Ik wijs op de volgende verschillen.

12. Anders dan in de besproken zaak, heeft het hof in de onderhavige zaak zijn oordeel ten aanzien
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van het voorwaardelijk opzet wel doen steunen op uitvoerig gemotiveerde vaststellingen ten aanzien
van het rijgedrag van de verdachte, in combinatie met de omstandigheden ter plaatse.5 Zo heeft de
verdachte in de onderhavige zaak met forse overschrijding van de toegestane maximumsnelheid
gereden, te weten met een snelheid van 60 tot 70 kilometer per uur daar waar 30 kilometer per uur
was toegestaan. Hij heeft zijn rijgedrag niet aangepast aan de situatie ter plaatse. Zo is hij met
onverminderde snelheid over aanwezige verkeersdrempels gereden. Kort voor het in de
bewezenverklaring bedoelde ongeval heeft de verdachte op de [b-straat] te [plaats] een ander
ongeval veroorzaakt door met onverminderde snelheid tegen een auto te botsen, die voor het rode
verkeerslicht stilstond. De verdachte is vervolgens achteruitgereden, is langs de desbetreffende auto
over het fietspad / trottoir gereden en met hoge snelheid op de [a-straat] te [plaats] doorgereden,
waar het in de bewezenverklaring bedoelde ongeval plaatsvond. Daarmee heeft het hof zijn oordeel
dat de verdachte bewust de aanmerkelijke kans dat de aangeefster zou overlijden heeft aanvaard,
doen steunen op uit de bewijsmiddelen volgende vaststellingen ten aanzien van de wijze waarop de
verdachte ten tijde van en kort voorafgaand aan het ongeval heeft gereden. Daarin onderscheidt de
zaak zich van die uit 2019.

13. Ook ten aanzien van de omstandigheden ter plaatse biedt het arrest van het hof meer
aanknopingspunten. Het hof heeft vastgesteld dat het ongeval kort na middernacht (omstreeks 00.30
uur) tijdens de jaarwisseling plaatsvond, in een vrij smalle straat in [plaats] waar zich woningen,
winkels en horecagelegenheden bevonden en waar zich aan weerszijden van de straat fietsstroken
en parkeerplaatsen bevonden. Het behoeft geen betoog dat kort na de jaarwisseling in een drukke,
vrij smalle straat mensen op de rijweg aanwezig plegen te zijn om vuurwerk af te steken en/of op te
ruimen. Ter plaatse werd daadwerkelijk vuurwerk afgestoken, terwijl zich daartoe mensen op de
rijweg bevonden. De verdachte was zich bewust van de jaarwisseling, de aanwezigheid van mensen
op de straat en op de stoep en van het feit dat vuurwerk werd afgestoken. Hij heeft daarop zijn
rijgedrag niet aangepast.

14. In de zaak uit 2019 was de verdachte tegen een motor gereden. In de onderhavige zaak ging het
om een nog meer kwetsbaar slachtoffer, te weten een voetganger.

15. In beide zaken reed de verdachte zonder geldig rijbewijs en was hij onder invloed van alcohol.
Anders dan in de zaak uit 2019, heeft het hof deze omstandigheden niet als dragend in de
bewijsvoering gepresenteerd. Het hof heeft deze omstandigheden in samenhang bezien met het
concrete rijgedrag van de verdachte, dat duidt op onverschilligheid ten aanzien van de veiligheid van
anderen en op de wens “koste wat het kost” te ontkomen aan een aanhouding naar aanleiding van
de aanrijding die op de [b-straat] had plaatsgevonden. Ook het gedrag van de verdachte nadat de
aangeefster op de motorkap van zijn auto was terechtgekomen, duidt daarop. De verdachte heeft
opnieuw gas gegeven, de aangeefster daarmee een aantal meters meegesleurd en over haar
be(e)n(en) heengereden nadat zij op het wegdek was gevallen. Ook toen is hij niet gestopt maar
heeft hij haar daar in weerloze toestand achtergelaten.

16. In het licht van het voorafgaande, getuigt het oordeel van het hof dat de verdachte de
aanmerkelijke kans dat een fatale aanrijding zou plaatsvinden bewust heeft aanvaard getuigt niet van
een onjuiste rechtsopvatting en is dat oordeel niet onbegrijpelijk. Tot een nadere motivering was het
hof niet gehouden.

17. Het middel faalt.

18. Het middel is tevergeefs voorgesteld.

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

20. Deze conclusie strekt tot verwerping van het beroep.

Slotsom
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Poging tot zware mishandeling door hamer tegen voorruit van auto te gooien, art.
302 Sr. Bewijsklacht opzet. Voorwaardelijk opzet op bepaald gevolg (zoals hier
zwaar lichamelijk letsel) is aanwezig wanneer verdachte bewust aanmerkelijke kans
heeft aanvaard dat dat gevolg zal intreden. Het moet gaan om kans die naar
algemene ervaringsregels aanmerkelijk is te achten. Hof heeft kennelijk geoordeeld
dat verdachte bewust aanmerkelijke kans heeft aanvaard dat A zwaar lichamelijk
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aanmerkelijke kans bewust heeft aanvaard, zijn zonder nadere motivering niet
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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 18 november 2019,
nummer 22-004471-18, in de strafzaak

tegen

[verdachte],

geboren te [geboorteplaats] op [geboortedatum] 1968,

hierna: de verdachte.

Het beroep is ingesteld door de verdachte. Namens deze heeft J.S. Nan, advocaat te ’sGravenhage, bij
schriftuur cassatiemiddelen 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 beslissingen ter zake van het onder 1 tenlastegelegde, de vordering
van de benadeelde partij en de strafoplegging, tot terugwijzing van de zaak naar het gerechtshof Den
Haag teneinde in zoverre op het bestaande hoger beroep opnieuw te worden berecht en afgedaan,
en tot verwerping van het beroep voor het overige.

Het cassatiemiddel klaagt in de kern dat het onder 1 bewezenverklaarde opzet ontoereikend is
gemotiveerd.

Ten laste van de verdachte is onder 1 bewezenverklaard dat:

“hij, op 13 juli 2017, te [plaats], ter uitvoering van het door verdachte voorgenomen misdrijf
om aan [benadeelde] opzettelijk zwaar lichamelijk letsel toe te brengen met een hamer
tegen de voorruit van de auto van voornoemde [benadeelde] heeft gegooid, terwijl die
[benadeelde] zich op dat moment in de auto bevond, 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. 13 juli 2017 van de politie Eenheid Rotterdam met
nr. PL1700-2017222684-1. Dit proces-verbaal houdt onder meer in - zakelijk weergegeven -
(blz. 29-31):

als de op 13 juli 2017 afgelegde verklaring van [benadeelde]:

Plaats delict: [a-straat], [plaats]

Op 13 juli 2017 ben ik naar de woning van [verdachte] gegaan. Ik hoorde dat [verdachte]
tegen mij zei, “ik maak je kapot”. Ik hoorde dat hij nog steeds allerlei verwensingen naar

1 Procesverloop in cassatie

2 Beoordeling van het eerste cassatiemiddel
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mijn hoofd riep, zoals: “ik maak je kapot, jij maakt mijn hele leven al kapot”.

Toen ik in de buurt van mijn auto was, zag ik dat [verdachte] zich omdraaide en weer terug
naar zijn woning liep. Ik stapte in mijn auto en reed weg. Als ik wegrijd dan passeer ik de
woning van [verdachte] via de achterzijde. Toen ik de achterzijde naderde zag ik dat
[verdachte] daar al op de stoep stond. Ik zag dat hij in zijn rechter hand een hamer
vasthield. Het lijkt op een soort bijl met aan beide zijden een metalen snijvlak. Ik zag dat
deze hamer geheel van ijzer was en dat het ongeveer 60 centimeter lang was.

Toen ik op ongeveer 1 1/2 tot 2 meter van [verdachte] af stond, zag ik dat [verdachte] de
hamer naar mij toe gooide. Ik zag dat de hamer op de voorruit van mijn auto terecht kwam.
Ik was hier heel erg van geschrokken. Ik was ook bang dat deze hamer dwars door de
voorruit zou gaan. Ik zag dat de ruit naar binnen toe boog. Ik voelde allemaal kleine
glassplinters tegen mijn gezicht en hals aankomen. Ik zag dat mijn dashboard en stoelen vol
met glas lagen.

2. Een proces-verbaal van verhoor verdachte d.d. 13 juli 2017 van de politie Eenheid
Rotterdam met nr. PL1700-2017222684-4. Dit proces-verbaal houdt onder meer in - zakelijk
weergegeven - (blz. 18-20):

als de op 13 juli 2017 afgelegde verklaring van [verdachte]:

Achternaam: [verdachte]

Adres: [a-straat 1]

Postcode plaats: [plaats]

Op 13 juli 2017 heb je, toen hij bij je was tegen hem (het hof begrijpt: [benadeelde])
gezegd: "Oprotten jij, oprotten, jij komt mijn huis niet in." Ook zou je tegen hem hebben
gezegd: "Ik maak je kapot". Wat is jouw reactie hierop ?

- Klopt, ik heb tegen hem gezegd dat ik hem kapot zou maken, omdat hij mij kapot maakt.

Ik had vandaag (het hof begrijpt: 13 juli 2017) een conflict met [benadeelde]. Hij kwam
vandaag toch naar mijn woning. Hij stapte in zijn auto en ik ben weer naar binnen gegaan
en ben vervolgens via de achterdeur naar de achterzijde van mijn huis gelopen. Ik
verwachtte dat hij daar weer langs zou komen en inderdaad hij kwam met zijn auto
aanrijden. Ik had van binnen vandaan een vuisthamer meegenomen en toen ik hem met zijn
auto aan zag komen, heb ik die vuisthamer in de richting van zijn auto gegooid. Ik zag en
hoorde dat die hamer op zijn voorruit terecht kwam en dat die ruit kapot ging.

Hoeveel personen zaten in die auto ?

Alleen [benadeelde].

3. Een proces-verbaal van bevindingen d.d. 13 juli 2017 van de politie Eenheid Rotterdam
met nr. PL1700-2017222684-6. Dit proces-verbaal houdt onder meer in - zakelijk
weergegeven - (blz. 36):

als relaas van de betreffende opsporingsambtenaar:

Ik zag dat er een grote deuk in de voorruit zat van het voertuig. Ik zag dat de deuk naar
binnen stond. Ik zag dat er een gat in de voorruit zat. Ik zag dat er rondom het gat heel veel
barsten zaten. Ik zag dat er in de cabine van het voertuig heel veel kleine glassplinters
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2.2.3

2.3

2.4

2.5

lagen. Ik zag dat het dashboard, de tussen console en de twee voorstoelen vol met kleine
glassplinters lagen.”

Het hof heeft ten aanzien van de bewezenverklaring verder het volgende overwogen:

“Door de raadsman van de verdachte is ter terechtzitting bepleit dat er geen sprake is van
een poging tot zware mishandeling, omdat de verdachte wist dat de hamer niet door de
voorruit heen kon. In dat kader heeft de raadsman een voorwaardelijk verzoek gedaan tot
het doen van onderzoek door het NFI met betrekking tot de vraag of de hamer door de
voorruit kon worden gegooid of niet.

Het hof wijst het voorwaardelijke verzoek van de raadsman af, nu het hof het voor de
bewezenverklaring niet zozeer van belang acht of de hamer daadwerkelijk door de voorruit
heen kon worden gegooid. Voor de bewezenverklaring van de poging tot zware
mishandeling acht het hof reeds voldoende dat de glasscherven - die ten gevolge van het
gooien van de hamer zijn ontstaan, overal in de auto werden gevonden en waarover de
aangever heeft verklaard dat hij deze glassplinters tegen zijn gezicht aan voelde komen - op
zich al zwaar lichamelijk letsel kunnen opleveren. Het hof acht het een feit van algemene
bekendheid dat glassplinters in de ogen blijvend letsel en daarmee zware mishandeling
kunnen opleveren.”

Voorwaardelijk opzet op een bepaald gevolg - zoals hier zwaar lichamelijk letsel - is aanwezig
wanneer de verdachte bewust de aanmerkelijke kans heeft aanvaard dat dat gevolg zal intreden.
Het moet gaan om een kans die naar algemene ervaringsregels aanmerkelijk is te achten.

Het hof heeft kennelijk geoordeeld dat de verdachte bewust de aanmerkelijke kans heeft
aanvaard dat [benadeelde] zwaar lichamelijk letsel zou oplopen doordat de verdachte een hamer
gooide tegen de voorruit van de auto waarin [benadeelde] zich bevond. Daarbij is het hof er met
de verdediging van uitgegaan dat de hamer niet door de voorruit kon gaan en [benadeelde] zou
kunnen treffen. Het oordeel van het hof dat de kans aanmerkelijk was dat [benadeelde] toch
zwaar lichamelijk letsel had kunnen oplopen nu [benadeelde] glassplinters in zijn ogen had
kunnen krijgen, en het oordeel dat de verdachte deze aanmerkelijke kans bewust heeft aanvaard,
zijn zonder nadere motivering niet begrijpelijk.

Het cassatiemiddel slaagt.

De Hoge Raad heeft de klachten over de uitspraak van het hof beoordeeld. De uitkomst hiervan is dat
deze klachten niet kunnen leiden tot vernietiging van die uitspraak. De Hoge Raad hoeft niet te
motiveren waarom hij tot dit oordeel is gekomen. Bij de beoordeling van deze klachten is het namelijk
niet nodig om antwoord te geven op vragen die van belang zijn voor de eenheid of de ontwikkeling
van het recht (zie artikel 81 lid 1 van de Wet op de rechterlijke organisatie).

Gelet op de beslissing die hierna volgt, is bespreking van het derde en het vierde cassatiemiddel niet
nodig.

De Hoge Raad:

- vernietigt de uitspraak van het hof, maar uitsluitend wat betreft de beslissingen over het onder 1
tenlastegelegde, de beslissing met betrekking tot de vordering van de benadeelde partij [benadeelde]
en de strafoplegging;

- wijst de zaak terug naar het gerechtshof Den Haag, opdat de zaak ten aanzien daarvan opnieuw

3 Beoordeling van het tweede cassatiemiddel

4 Beoordeling van de overige cassatiemiddelen

5 Beslissing
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wordt berecht en afgedaan;

- verwerpt het beroep voor het overige.

Dit arrest is gewezen door de vice-president V. van den Brink als voorzitter, en de raadsheren J.C.A.M.
Claassens en M. Kuijer, in bijzijn van de waarnemend griffier H.J.S. Kea, en uitgesproken ter openbare
terechtzitting van 15 juni 2021.
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E.J. Hofstee

In de zaak

[verdachte] ,

geboren te [geboorteplaats] op [geboortedatum] 1968,

hierna: de verdachte.

1.  De verdachte is bij arrest van 18 november 2019 door het gerechtshof Den Haag wegens 1 en 2
“eendaadse samenloop van poging tot zware mishandeling en opzettelijk en wederrechtelijk enig
goed dat geheel of ten dele aan een ander toebehoort, vernielen” en 3 “bedreiging met zware
mishandeling”, veroordeeld tot een voorwaardelijke gevangenisstraf voor de duur van vier
maanden met een proeftijd van twee jaren. Voorts is de verdachte een maatregel strekkende tot
beperking van de vrijheid opgelegd, te vervangen door één week hechtenis voor iedere keer dat
niet aan de maatregel wordt voldaan, met een totale duur van ten hoogste zes maanden.
Daarnaast heeft het hof beslissingen genomen ten aanzien van de vordering van de benadeelde
partij.

2.  Namens de verdachte heeft mr. J.S. Nan, advocaat te 's-Gravenhage, bij schriftuur vier middelen
van cassatie voorgesteld.

3. Ten laste van de verdachte is bewezenverklaard dat:

“1. hij, op 13 juli 2017, te [plaats] , ter uitvoering van het door verdachte voorgenomen misdrijf om
aan [benadeelde] opzettelijk zwaar lichamelijk letsel toe te brengen met een hamer tegen de voorruit
van de auto van voornoemde [benadeelde] heeft gegooid, terwijl die [benadeelde] zich op dat
moment in de auto bevond, terwijl de uitvoering van dat voorgenomen misdrijf niet is voltooid;

2. hij, op 13 juli 2017, te [plaats] opzettelijk en wederrechtelijk een ruit van een personenauto, die
aan [benadeelde] toebehoorde, heeft vernield;

3. hij, op 13 juli 2017, te [plaats] , [benadeelde] heeft bedreigd met zware mishandeling, door die
[benadeelde] dreigend de woorden toe te voegen ‘ik maak je kapot'.”

4. Deze bewezenverklaringen berusten op de volgende bewijsmiddelen:

“Ten aanzien van feit 1 primair, 2 en 3:

1. Een proces-verbaal van aangifte d.d. 13 juli 2017 van de politie Eenheid Rotterdam met nr. PL1700-
2017222684-1. Dit proces-verbaal houdt onder meer in - zakelijk weergegeven - (blz. 29-31):

als de op 13 juli 2017 afgelegde verklaring van [benadeelde] :

Plaats delict: [a-straat] , [plaats]

Op 13 juli 2017 ben ik naar de woning van [verdachte] gegaan. Ik hoorde dat [verdachte] tegen mij
zei, “ik maak je kapot”. Ik hoorde dat hij nog steeds allerlei verwensingen naar mijn hoofd riep, zoals:
“ik maak je kapot, jij maakt mijn hele leven al kapot”.

Toen ik in de buurt van mijn auto was, zag ik dat [verdachte] zich omdraaide en weer terug naar zijn
woning liep. Ik stapte in mijn auto en reed weg. Als ik wegrijd dan passeer ik de woning van
[verdachte] via de achterzijde. Toen ik de achterzijde naderde zag ik dat [verdachte] daar al op de

Inleiding
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stoep stond. Ik zag dat hij in zijn rechter hand een hamer vasthield. Het lijkt op een soort bijl met aan
beide zijden een metalen snijvlak. Ik zag dat deze hamer geheel van ijzer was en dat het ongeveer
60 centimeter lang was.

Toen ik op ongeveer 1 1/2 tot 2 meter van [verdachte] af stond, zag ik dat [verdachte] de hamer naar
mij toe gooide. Ik zag dat de hamer op de voorruit van mijn auto terecht kwam. Ik was hier heel erg
van geschrokken. Ik was ook bang dat deze hamer dwars door de voorruit zou gaan. Ik zag dat de
ruit naar binnen toe boog. Ik voelde allemaal kleine glassplinters tegen mijn gezicht en hals
aankomen. Ik zag dat mijn dashboard en stoelen vol met glas lagen.

2. Een proces-verbaal van verhoor verdachte d.d. 13 juli 2017 van de politie Eenheid Rotterdam met
nr. PL1700-2017222684-4. Dit proces-verbaal houdt onder meer in - zakelijk weergegeven - (blz. 18-
20) :

als de op 13 juli 2017 afgelegde verklaring van [verdachte] :

[…]

Op 13 juli 2017 heb je, toen hij bij je was tegen hem (het hof begrijpt: [benadeelde] ) gezegd: "Oprotten jij,
oprotten, jij komt mijn huis niet in." Ook zou je tegen hem hebben gezegd: "Ik maak je kapot". Wat is jouw
reactie hierop?

- Klopt, ik heb tegen hem gezegd dat ik hem kapot zou maken, omdat hij mij kapot maakt.

Ik had vandaag (het hof begrijpt: 13 juli 2017) een conflict met [benadeelde] . Hij kwam vandaag toch
naar mijn woning. Hij stapte in zijn auto en ik ben weer naar binnen gegaan en ben vervolgens via de
achterdeur naar de achterzijde van mijn huis gelopen. Ik verwachtte dat hij daar weer langs zou
komen en inderdaad hij kwam met zijn auto aanrijden. Ik had van binnen vandaan een vuisthamer
meegenomen en toen ik hem met zijn auto aan zag komen, heb ik die vuist[hamer] in de richting van
zijn auto gegooid. Ik zag en hoorde dat die hamer, op zijn voorruit terecht kwam en dat die ruit kapot
ging.

Hoeveel personen zaten in die auto?

Alleen [benadeelde] .

3. Een proces-verbaal van bevindingen d.d. 13 juli 2017 van de politie Eenheid Rotterdam met
nr..PL1700-2017222684-6. Dit proces-verbaal houdt onder meer in - zakelijk weergegeven - (blz. 36):

als relaas van de betreffende opsporingsambtenaar:

Ik zag dat er een grote deuk in de voorruit zat van het voertuig. Ik zag dat de deuk naar binnen
stond. Ik zag dat er een gat in de voorruit zat. Ik zag dat er rondom het gat heel veel barsten zaten.
Ik zag dat er in de cabine van het voertuig heel veel kleine glassplinters lagen. Ik zag dat het
dashboard, de tussen console en de twee voorstoelen vol met kleine glassplinters lagen.”

5. Voorts heeft het hof de volgende nadere bewijsoverweging in zijn arrest opgenomen:

“Nadere bewijsoverweging

Door de raadsman van de verdachte is ter terechtzitting bepleit dat er geen sprake is van een poging
tot zware mishandeling, omdat de verdachte wist dat de hamer niet door de voorruit heen kon. In dat
kader heeft de raadsman een voorwaardelijk verzoek gedaan tot het doen van onderzoek door het
NFI met betrekking tot de vraag of de hamer door de voorruit kon worden gegooid of niet.

Het hof wijst het voorwaardelijke verzoek van de raadsman af, nu het hof het voor de
bewezenverklaring niet zozeer van belang acht of de hamer daadwerkelijk door de voorruit heen kon
worden gegooid. Voor de bewezenverklaring van de poging tot zware mishandeling acht het hof reeds
voldoende dat de glasscherven - die ten gevolge van het gooien van de hamer zijn ontstaan, overal in
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de auto werden gevonden en waarover de aangever heeft verklaard dat hij deze glassplinters tegen
zijn gezicht aan voelde komen - op zich al zwaar lichamelijk letsel kunnen opleveren. Het hof acht het
een feit van algemene bekendheid dat glassplinters in de ogen blijvend letsel en daarmee zware
mishandeling kunnen opleveren.”

6. Blijkens het proces-verbaal van de terechtzitting in hoger beroep heeft de raadsman het woord tot
verdediging gevoerd overeenkomstig zijn overgelegde en in het procesdossier gevoegde pleitnota.
Deze pleitnota houdt, voor zover hier van belang, het volgende in:

“Zoals gezegd wordt primair poging zware mishandeling tenlastegelegd. Daarbij staat van het incident
vast dat [benadeelde] duidelijk geen zwaar lichamelijk letsel had. Sterker, hij had in z'n geheel geen
letsel.

Zoals altijd het geval is bij de beoordeling of zich een poging tot het toebrengen van zwaar lichamelijk
letsel heeft voorgedaan, dient u zich grotendeels te laten leiden door aannames. Zo ook in casu. Het
bewijs of sprake is geweest van een poging tot zware mishandeling zal mede moeten berusten op de
vaststelling dat het door [verdachte] toegepaste geweld geschikt is geweest om het niet ingetreden
gevolg teweeg te brengen.

Het zwaar lichamelijk letsel zou op een of andere wijze moeten hebben plaatsgevonden indien het
handelen tot ander resultaat zou hebben geleid, bijvoorbeeld dat de hamer door de voorruit zou zijn
gegaan en dan ook nog [benadeelde] daarbij zou hebben geraakt zodanig dat daarbij het zwaar
lichamelijk letsel zou zijn ontstaan. Deze kwestie valt samen met het bewijs van opzettelijk handelen.
Cliënt heeft daarbij niet verklaard dat zij [ik begrijp hij, AG] het aanrichten van enig letsel zou hebben
beoogd. Bij gebreke van deze erkenning, dat het de bedoeling was [benadeelde] zwaar lichamelijk
letsel toe te brengen, zal het opzet afgeleid moeten worden uit de omstandigheid dat cliënt zich ervan
bewust moet zijn geweest dat zijn handelen zeer wel het zwaar lichamelijk letsel kon veroorzaken.
Met het handelen zou hij bewust de aanmerkelijke kans op het zwaar opzet '.

Welke gedachten er bij het vermeende begaan van het feit zijn opgekomen is natuurlijk nooit met
zekerheid vast te stellen. De ene aanname wordt derhalve op de andere gestapeld: een
veronderstelling omtrent hetgeen tot de wetenschap van cliënt moet hebben behoord, volgt op de
beoordeling van het - naar objectieve maatstaven - voorzienbare gevolg van het handelen van
[verdachte] , het gooien met een hamer naar de auto van [benadeelde] .

Het feitelijk aanknopingspunt daarbij voor beide aannames is slechts gelegen in de aard van het
handelen zoals dit uit het p-v naar voren komt en ook door cliënt zelf is beschreven.

Voorwaardelijk opzet op een bepaald gevolg - zoals in casu het zwaar lichamelijk letsel - is aanwezig
indien de verdachte zich willens en wetens heeft blootgesteld aan de aanmerkelijke kans dat dit
gevolg zal intreden.

Voor de vaststelling dat cliënt zich willens en wetens is niet alleen vereist dat hij wetenschap had van
de aanmerkelijke kans dat het gevolg zou intreden, maar ook dat hij die kans ten tijde van de
gedraging bewust heeft aanvaard (op de koop toe heeft genomen). Vz, dat heeft hij duidelijk niet!
Sterker, hij wist dat het nooit kon om in onderhavige situatie [benadeelde] zwaar lichamelijk letsel toe
te brengen. Op de vraag van de politie of cliënt begrijpt dat de hamer door de voorruit heen zou
kunnen gaan en dat de bestuurder door de hamer geraakt zou kunnen worden en daardoor mogelijk
gewond zou kunnen geraken antwoord [verdachte] terecht ontkennend: "Nee, dat kan niet, daar zijn
die autoruiten te sterk gelaagd voor" Hetgeen ook daadwerkelijk is gebleken. […]. Kortom, iig geen
opzet ook niet voorwaardelijk opzet ivm ontbreken van de aanmerkelijkheid. Die is er in casu
gewoonweg niet.”

Het proces-verbaal houdt voorts in:

“De verdachte legt op vragen van de voorzitter een verklaring af, inhoudende:

U houdt mij voor dat er op 13 juli 2017 een confrontatie is geweest tussen mij en mijn bewindvoerder
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en dat dit uit de hand is gelopen. Achteraf heb ik daar spijt van. U houdt mij voor dat u in het dossier
hebt gelezen dat ik uit frustratie en machteloosheid een hamer naar de voorruit van [benadeelde] heb
gegooid en dat deze voorruit ook daadwerkelijk door de hamer is geraakt. U houdt mij voor dat er
foto' s in het dossier zitten van de ruit en dat [benadeelde] heeft verklaard dat hij glassplinters op
zich voelde komen. Mensen doen soms rare dingen in het leven. Zo'n ruit kan alleen helemaal niet
kapot. Het is inderdaad wel heftig een hamer naar een voorruit te gooien.

[…]

De raadsman voert het woord tot verdediging overeenkomstig zijn overgelegde en in het
procesdossier gevoegde pleitnotities en vult deze als volgt aan:

In aanvulling op 'primair'

Met betrekking tot de glassplinters merk ik op dat dit slechts verstuifde glassplinters zijn, die geen
zwaar lichamelijk letsel kunnen veroorzaken. Daar wordt ook niet naar gerefereerd door [benadeelde]
. Hij heeft niets verklaard over bijvoorbeeld wondjes.

Het voorbeeld dat de advocaat-generaal heeft gegeven over het gooien van stoeptegels boven de A4
is niet te vergelijken met onderhavige zaak. In onderhavige zaak is die hoge snelheid niet aan de
orde.

Mijn cliënt dient dan ook vrijgesproken te worden van hetgeen hem onder feilt 1 primair ten laste is
gelegd.

Indien u toch van oordeel bent dat het feit wettig en overtuigend bewezen kan worden, verzoek ik tot
aanhouding om het NFI te laten onderzoeken over de aanmerkelijke kans dat de hamer door de
voorruit heen zou gaan.”

7. Het eerste middel keert zich wat feit 1 betreft allereerst tegen de bewezenverklaring van het opzet
en klaagt dat het hof ten onrechte heeft overwogen dat het voor de poging tot zware mishandeling
reeds voldoende is te achten dat de glasscherven op zich al zwaar lichamelijk letsel kunnen opleveren
en het een feit van algemene bekendheid is dat glassplinters in de ogen blijvend letsel en daarmee
zware mishandeling kunnen opleveren. Voorts klaagt het middel dat, mocht het hof tot een
bewezenverklaring van feit 1 komen, hierdoor ook het subsidiaire verzoek van de raadsman om het
NFI onderzoek te laten doen met betrekking tot de vraag of de hamer door de vooruit kon worden
gegooid of niet, op ontoereikende gronden door het hof is verworpen.

8. Blijkens de toelichting op het middel gaat de steller van het middel ervan uit dat het hof opzet in
voorwaardelijke zin heeft bewezenverklaard. In dat licht bezien heeft het hof miskend dat voor het
aannemen van voorwaardelijk opzet meer is vereist dan hetgeen het hof heeft overwogen. Volgens
de steller van het middel heeft het hof op drie punten een steek laten vallen: (i) het hof heeft niets
vastgesteld over de aanmerkelijkheid van de kans dat door het handelen van de verdachte
glassplinters aan de binnenkant van de auto in de ogen van de verdachte zouden kunnen komen; (ii)
het hof heeft niets vastgesteld over de wetenschap van de verdachte van die (aanmerkelijke) kans; en
(iii) het hof heeft niets vastgesteld of overwogen over de bewuste aanvaarding van die aanmerkelijke
kans door de verdachte van het scenario van een mogelijke verwonding door glassplinters. De steller
van het middel meent derhalve dat het oordeel van het hof van een te ruime en dus onjuiste
rechtsopvatting omtrent het voorwaardelijk opzet getuigt indien het van het oordeel is dat daarvoor
de vaststelling van het gevaar voor het slachtoffer en de daaraan verbonden kans op zwaar
lichamelijk letsel voldoende zijn, althans dat dit oordeel ontoereikend is gemotiveerd. Dat brengt mee,
aldus de steller van het middel, dat tevens het voorwaardelijk verzoek tot het doen van een NFI-
onderzoek niet op een begrijpelijke wijze is verworpen.

9. Naar mijn inzicht ligt in de overwegingen van het hof inderdaad besloten dat het hof voor het anker
van voorwaardelijk opzet op het toebrengen van zwaar lichamelijk letsel is gaan liggen. Daarvan
uitgaande, komt de vraag op of de motivering van het hof voldoet aan de eisen die door de Hoge
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Raad aan het voorwaardelijk opzet worden gesteld.

10. In het arrest van 29 mei 2018, ECLI:NL:HR:2018:718, NJ 2019/103, m.nt. Wolswijk heeft de Hoge
Raad overwogen:

“5.3.1. 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.

5.3.2. 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.

5.3.3. 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.”

11. De vraag met betrekking tot feit 1 is nu, of blijkens de gebezigde bewijsmiddelen de kans dat de
verdachte zwaar lichamelijk letsel bij [benadeelde] zou veroorzaken naar algemene ervaringsregels
aanmerkelijk is te noemen. Ik meen van niet. In het licht van de hiervoor aangehaalde rechtspraak
van de Hoge Raad, en ook gelet op het verweer van de verdediging ter zake, komt het mij voor dat
het bewezenverklaarde opzet niet uit ‘s hofs bewijsvoering kan worden afgeleid. Anders dan het hof
oordeelt, is daarvoor niet voldoende de enkele overweging dat ten gevolge van het gooien van de
hamer glasscherven zijn ontstaan en dat het een feit van algemene bekendheid is dat glasscherven in
de ogen blijvend letsel kunnen opleveren.

12. Daarbij heb ik in aanmerking genomen dat uit de bewijsmiddelen niet kan worden opgemaakt dat
de verdachte de vuisthamer bewust in de richting van [benadeelde] zelf, die in de auto zat, heeft
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gegooid met de bedoeling hem te raken, maar enkel dat de vuisthamer in de richting van de auto is
gegooid. Van het met kracht van korte afstand gooien van een betrekkelijk zwaar voorwerp
rechtstreeks in de richting van het hoofd/gezicht van een ander kan gezegd worden dat dit (naar
algemene ervaringsregels) de aanmerkelijke kans in zich bergt dat daarmee aan een ander zwaar
lichamelijk letsel wordt toegebracht. Zo overwoog het hof in HR 29 januari 2019,
ECLI:NL:HR:2019:122: het enkele opzettelijk gooien van een glas in de richting van een persoon
vormt op zichzelf onvoldoende grond voor het oordeel dat de verdachte zich willens en wetens heeft
blootgesteld aan de aanmerkelijke kans dat het slachtoffer zwaar lichamelijk letsel zou bekomen,
maar het op korte afstand en met kracht gooien van een stevig glas in het gezicht van een ander
(hetgeen bleek uit de gebezigde bewijsmiddelen) en het bewust gooien met de bedoeling iemand te
raken levert de aanmerkelijke kans op het toebrengen van zwaar lichamelijk letsel bij de ander wel
op. De Hoge Raad onderschreef deze zienswijze van het hof: het oordeel van het hof dat de
verdachte bewust de aanmerkelijke kans heeft aanvaard dat de betrokkene zwaar lichamelijk letsel
zou oplopen, dat berust op de vaststelling dat de verdachte bewust op korte afstand en met kracht
een stevig glas in het gezicht van de betrokkene heeft gegooid, geeft niet blijk van een onjuiste
rechtsopvatting en is niet onbegrijpelijk.1 Ter vergelijking noem ik ook HR 10 januari 2012,
ECLI:NL:HR:2012:BU3460, NJ 2012/503 m.nt. Keulen, in welke zaak het eveneens ging om het gooien
van een glas in het gezicht van een ander. De uit de bewijsmiddelen blijkende omstandigheden waren
echter anders dan in HR 29 januari 2019, ECLI:NL:HR:2019:122. In de zaak die tot het arrest van 10
januari 2012 heeft geleid, had het hof enkel in aanmerking genomen dat de verdachte opzettelijk een
glas in de richting had gegooid van iemand die volgens de verdachte ruzie aan het maken was. Die
enkele door het hof in aanmerking genomen omstandigheid vormde volgens de Hoge Raad
onvoldoende grond voor het oordeel dat de verdachte zich willens en wetens had blootgesteld aan de
aanmerkelijke kans dat het slachtoffer zwaar lichamelijk letsel zou bekomen. Die redeneerlijn laat zich
mijns inziens doortrekken naar de onderhavige zaak.

13. De enkele door het hof genoemde omstandigheden kunnen het impliciete oordeel van het hof dat
de verdachte de aanmerkelijke kans op het intreden van het bedoelde gevolg bewust heeft aanvaard
niet dragen.

14. Daaruit vloeit voort dat ook het verzoek van de raadsman om NFI onderzoek te laten doen op
ontoereikende gronden is verworpen.

15. Het middel slaagt.

16. Het tweede middel behelst de klacht dat het hof wat betreft feit 3 is uitgegaan van een onjuiste
rechtsopvatting met betrekking tot het bestanddeel ‘bedreigen met zware mishandeling’, althans dat
het hof de bewezenverklaring op dit punt ontoereikend heeft gemotiveerd.

17. Art. 285 Sr luidt, voor zover hier van belang, als volgt:

“1. Bedreiging met openlijk in vereniging geweld plegen tegen personen of goederen, met geweld
tegen een internationaal beschermd persoon of diens beschermde goederen, met enig misdrijf
waardoor gevaar voor de algemene veiligheid van personen of goederen of gemeen gevaar voor de
verlening van diensten ontstaat, met verkrachting, met feitelijke aanranding van de eerbaarheid, met
enig misdrijf tegen het leven gericht, met gijzeling, met zware mishandeling of met brandstichting,
wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste twee jaren of geldboete van de vierde categorie.
[…]”

18. Voor een veroordeling ter zake van bedreiging in voormelde zin is volgens vaste rechtspraak van
de Hoge Raad2 vereist dat de bedreiging van dien aard is en onder zodanige omstandigheden is
geschied dat bij de bedreigde in redelijkheid de vrees kon ontstaan dat deze zwaar lichamelijk letsel
zou kunnen oplopen. Daarnaast is voor een veroordeling ter zake van bedreiging met zware
mishandeling nodig dat het opzet van de verdachte, dat is ingebed in de term bedreiging, is gericht op
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het doen ontstaan van die vrees; voorwaardelijk opzet is voldoende. Voorts moet de bedreigde
daadwerkelijk op de hoogte zijn geraakt van de bedreiging.

19. De steller van het middel is van mening dat de woorden “ik maak je kapot” te onbepaald zijn om
bij het slachtoffer de redelijke vrees op te wekken dat hij zwaar zou worden mishandeld. “Evenmin
volgt dat uit hetgeen het hof heeft vastgesteld”, en geldt hetzelfde voor verdachtes (voorwaardelijk)
opzet, betoogt de steller van het middel.

20. Mijn ambtsgenoot Vegter is al eens ingegaan op de betekenis van de term ‘kapotmaken’, en wel in
zijn conclusie vóór HR 24 mei 2016, ECLI:NL:HR:2016:1711. Daar merkt hij op: “Volgens Van Dale
online is de eerste betekenis van ‘kapotmaken’: zo behandelen dat het kapot gaat; moeren,
molesteren, mollen, stukmaken. Als tweede betekenis wordt onder de aanduiding ‘informeel’ nog
vermeld: doodmaken. […] Met die door de steller van het middel aan ‘kapotmaken’ gegeven te
beperkte betekenis is het lot van het middel bezegeld. Gesteld wordt immers niet dat ‘kapotmaken’ in
de volgens Van Dale gangbare betekenissen evenmin bedreiging met zware mishandeling kan
opleveren. Dat is natuurlijk met name in het licht van de tweede informele betekenis ook niet vol te
houden.” De Hoge Raad volgde kennelijk de conclusie van Vegter en deed de zaak af met de aan art.
81, eerste lid RO ontleende motivering.3

21. De door het hof gebezigde bewijsmiddelen geven blijk van een sfeer die ruzieachtig en, van de
kant van de verdachte, bedreigend van aard was. De verdachte spreekt van een conflict dat hij met
[benadeelde] heeft (bewijsmiddel 2). Dat het hof op grond van de gebezigde bewijsmiddelen heeft
geoordeeld dat de uiting van de verdachte, bezien in de context waarin zij is gedaan, bij [benadeelde]
(die bewindvoerder van de verdachte was) in redelijkheid de vrees hebben kunnen doen ontstaan dat
hij door toedoen van de verdachte zwaar lichamelijk letsel zou kunnen oplopen, getuigt niet van een
onjuiste rechtsopvatting en is toereikend gemotiveerd. De opmerking van de steller van het middel dat
de verdachte aan die uiting heeft toegevoegd “jij maakt mijn leven al kapot” en dat daaruit een niet-
fysieke verwensing besloten ligt, maakt dat niet anders.

22. Het tweede middel faalt.

23. Het derde middel klaagt dat het hof ten onrechte een bedrag van € 750,- aan nadeel dat niet in
vermogensschade bestaat als schadevergoeding aan de benadeelde partij [benadeelde] heeft
toegewezen, althans dat die toewijzing ontoereikend is gemotiveerd, nu de benadeelde partij
daarvoor onvoldoende heeft gesteld, mede in het licht van de betwisting van de zijde van de
verdachte. Aangevoerd wordt dat [benadeelde] geen benadeelde is die door het handelen van de
verdachte lichamelijk letsel heeft opgelopen, in zijn eer of goede naam is geschaad of op andere wijze
in zijn persoon is aangetast.

24. Blijkens het proces-verbaal van de terechtzitting in hoger beroep is door de benadeelde partij
onderscheidenlijk de raadsman van de verdachte, voor zover hier relevant, het volgende naar voren
gebracht:

“De voorzitter bespreekt de vordering tot schadevergoeding van de benadeelde partij, inhoudende
materiële en immateriële schade. De politierechter heeft de vordering geheel toegewezen. De
benadeelde partij handhaaft de vordering in hoger beroep. 
De benadeelde partij licht de vordering desgevraagd toe, inhoudende:
De raadsman van de verdachte heeft aangegeven de vordering tot schadevergoeding te hoog te
vinden. Het vaststellen van het schadebedrag heb ik niet zelf gedaan, dat is door slachtofferhulp
gedaan. Sindsdien is er dermate veel voorgevallen, dat ik het gevorderde bedrag handhaaf. Toen
[verdachte] opgenomen was in de kliniek, wilde hij zijn hoger beroep intrekken. Zijn raadsman is daar
echter niet mee akkoord gegaan, omdat de opgelegde gevangenisstraf problemen zou opleveren voor
de behandeling van de verdachte. De verdachte zelf was echter dus blijkbaar wel al akkoord met het
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betalen van die 750 euro. 
[…]
De raadsman voert het woord tot verdediging overeenkomstig zijn overgelegde en in het
procesdossier gevoegde pleitnotities en vult deze als volgt aan:
[…]
Met betrekking tot de vordering van de benadeelde partij heb ik ten aanzien van de materiële schade
geen opmerkingen. Ten aanzien van de immateriële schade merk ik op dat uit jurisprudentie van de
Hoge Raad blijkt dat er geen sprake is van culpa in causa bij de beoordeling van de vordering van de
benadeelde partij. Mijn cliënt heeft een fout gemaakt, dat heeft hij ook toegegeven, maar ik weiger
aan te nemen dat dat tot een dergelijk hoge schadevergoeding dient te leiden. 
[…].”

25. Inzake de vordering van de benadeelde partij heeft het hof, voor zover voor de beoordeling van
het middel van belang, het volgende overwogen en beslist:

“In het onderhavige strafproces heeft [benadeelde] zich als benadeelde partij gevoegd en een
vordering ingediend tot vergoeding van geleden materiële en immateriële schade als gevolg van het
aan de verdachte onder 1, 2 en 3 ten laste gelegde, tot een bedrag van € 1.385,25.

In hoger beroep is deze vordering aan de orde tot dit in eerste aanleg gevorderde en in hoger beroep
gehandhaafde bedrag € 1.385,25.

De advocaat-generaal heeft geconcludeerd tot toewijzing van de vordering van de benadeelde partij,
met oplegging van de schadevergoedingsmaatregel.

De vordering van de benadeelde partij is namens de verdachte betwist.

[…]

Het hof is van oordeel dat aannemelijk is geworden dat er immateriële schade is geleden en dat deze
schade het rechtstreeks gevolg is van het onder 1 primair, 2 en 3 bewezen verklaarde. De vordering
ter zake van geleden immateriële schade leent zich - naar maatstaven van billijkheid - voor toewijzing
tot het gevorderde bedrag, te vermeerderen met de gevorderde wettelijke rente over dit bedrag
vanaf 13 juli 2017 tot aan de dag der algehele voldoening.

Dit brengt mee dat de verdachte dient te worden veroordeeld in de kosten die de benadeelde partij
tot aan deze uitspraak in verband met de vordering heeft gemaakt, welke kosten het hof vooralsnog
begroot op nihil, en in de kosten die de benadeelde partij ten behoeve van de tenuitvoerlegging van
deze uitspraak nog moet maken.

Betaling aan de Staat ten behoeve van het slachtoffer [benadeelde]

Nu vaststaat dat de verdachte tot een bedrag van € 1.385,25 aansprakelijk is voor de schade die door
het bewezen verklaarde is toegebracht, zal het hof aan de verdachte de verplichting opleggen dat
bedrag aan de Staat te betalen ten behoeve van het slachtoffer [benadeelde] , te vermeerderen met
de na te melden wettelijke rente.

[…]

Beslissing:

[…]

Vordering van de benadeelde partij [benadeelde]

Wijst toe de vordering tot schadevergoeding van de benadeelde partij [benadeelde] ter zake van het
onder primair, 2 en 3 bewezen verklaarde tot het bedrag van € 1.385,25 (duizend
driehonderdvijfentachtig euro en vijfentwintig cent) bestaande uit € 635,25
(zeshonderdvijfendertig euro en vijfentwintig cent) materiële schade en € 750,00 |
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(zevenhonderdvijftig euro) immateriële schade, vermeerderd met de wettelijke rente vanaf de
hierna te. noemen aanvangsdatum tot aan de dag der voldoening.”

26. Art. 6:106 BW luidt:

“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 schadevergoeding
wegens het schaden van zijn eer of goede naam.”

27. Het geval als bedoeld onder a en de eerste twee onder b genoemde gevallen zijn in de
onderhavige zaak niet aan de orde. Kennelijk is het hof van oordeel dat sprake is van “op andere
wijze in zijn persoon is aangetast”. Daarover heeft de Hoge Raad in zijn overzichtsarrest met
betrekking tot de vordering van de benadeelde partij het volgende gezegd, voor zover hier van
belang (en met weglating van de voetnoten):

“b) Ander nadeel dat voor vergoeding in aanmerking komt: immateriële schade 
(art. 6:106 BW)

[…]

2.4.5 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.”4

Voorts heeft de Hoge Raad in dat overzichtsarrest onder meer overwogen (met weglating van de
voetnoten):

“Beoordeling en beslissing rechter

[…]

2.8.2 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.
[…]

2.8.6 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
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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.

2.8.7 […].

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.”

HR 15 oktober 2019, ECLI:NL:HR:2019:1465, NJ 2019/468, m.nt. Vellinga heeft daaraan nog
toegevoegd:

“Voor zover het Hof heeft geoordeeld dat de aard en de ernst van de normschending en van de
gevolgen daarvan voor de benadeelde partijen, meebrengen dat bij de benadeelde partijen telkens
sprake is van een aantasting in de persoon, had het op de weg van het Hof gelegen dat oordeel, in
het bijzonder ook wat betreft die gevolgen van de normschending voor de benadeelde partijen, te
motiveren aan de hand van de door de benadeelde partijen aangedragen gegevens. De door het Hof
gegeven motivering dat de immateriële schade van de benadeelde partijen “voor allen naar
maatstaven van redelijkheid en billijkheid (wordt) vastgesteld op € 275,-” volstaat daartoe niet. In dat
verband verdient opmerking dat de in art. 6:106 BW bedoelde billijkheid de rechter een bepaalde
mate van vrijheid geeft bij het bepalen van de hoogte van de verschuldigde schadevergoeding, maar
dat de enkele verwijzing naar de billijkheid niet volstaat ter motivering van het oordeel dat zich een
van de hiervoor onder 2.3.2 bedoelde gevallen voordoet waarin grond bestaat voor vergoeding van
immateriële schade. Ook de enkele zich hier voordoende omstandigheid dat de (hoogte van de)
schadevergoeding in hoger beroep niet is weersproken en dat de verdediging zich in eerste aanleg
aan het oordeel van de rechter heeft gerefereerd, volstaat daartoe niet.”5

28. Zelfs als de (hoogte van de) schadevergoeding niet is weersproken, is de feitenrechter gehouden
aan de motiveringsplicht en volstaat de enkele verwijzing naar de billijkheid niet. In de onderhavige
zaak is de vordering van de benadeelde partij namens de verdachte betwist. Het hof heeft niettemin
de vordering tot schadevergoeding ook wat betreft de immateriële schade voor het bedrag van €
750,00 voor toewijzing vatbaar geacht. Daaraan heeft het hof slechts de overweging ten grondslag
gelegd dat aannemelijk is geworden dat er immateriële schade is geleden, dat deze schade het
rechtstreeks gevolg is van het onder 1 primair, 2 en 3 bewezen verklaarde en dat de vordering ter
zake van geleden immateriële schade zich leent voor toewijzing tot het gevorderde bedrag naar
maatstaven van billijkheid.

29. Het kennelijke oordeel van het hof dat sprake is van een aantasting in de persoon “op andere
wijze” in de zin van art. 6:106, aanhef en onder b, BW is echter zonder nadere motivering, die
ontbreekt, niet begrijpelijk, nu het hof niets heeft vastgesteld over de aard en de ernst van de
normschending en van de gevolgen daarvan voor de benadeelde.

30. Het derde middel slaagt.

31. Het vierde middel komt op tegen de vervangende hechtenis die aan de opgelegde
schadevergoedingsmaatregel is verbonden.

32. Gelet op wat de Hoge Raad in zijn arrest van 26 mei 2020, ECLI:NL:HR:2020:914, NJ 2020/409,
m.nt. Ten Voorde ten aanzien van deze vervangende hechtenis heeft overwogen, is het middel terecht
voorgesteld.

Het vierde middel
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33. Het tweede middel faalt en leent zich mijns inziens voor afdoening met de aan art. 81, eerste lid
RO ontleende motivering. Het eerste, het derde en het vierde middel slagen.

34. Gronden waarop de Hoge Raad gebruik zou moeten maken van zijn bevoegdheid de bestreden
uitspraak ambtshalve te vernietigen, heb ik niet aangetroffen.

35. Deze conclusie strekt tot vernietiging van de bestreden uitspraak, maar uitsluitend wat betreft de
beslissingen ter zake van het onder 1 tenlastegelegde, de vordering van de benadeelde partij en de
strafoplegging, tot terugwijzing van de zaak naar het gerechtshof Den Haag teneinde in zoverre op
het bestaande hoger beroep opnieuw te worden berecht en afgedaan, en tot verwerping van het
beroep voor het overige.

De Procureur-Generaal

bij de Hoge Raad der Nederlanden
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Bijzondere kenmerken Cassatie

Inhoudsindicatie
Doodslag op echtgenote (art. 287 Sr) en haar ongeboren kind (art. 287 jo. 82a Sr)
op 27/28 februari 2019 te Leens. 1. Opzet op de dood van het ongeboren kind?
2. Is voor doodslag op een ongeboren kind opzet op de levensvatbaarheid van de
vrucht vereist? 3. Samenloop bij gevolgdelict. Meerdaadse samenloop a.b.i. art. 57
Sr?

Ad 1. HR herhaalt relevante overwegingen uit HR:2003:AE9049 m.b.t.
voorwaardelijk opzet. Hof heeft vastgesteld dat verdachte geweldshandelingen
tegen zijn echtgenote heeft begaan die o.m. bestonden uit het gedurende enige tijd
met kracht dichtknijpen en/of -drukken van haar hals/keel als gevolg waarvan zij is
overleden, en dat verdachte wist dat zijn echtgenote t.t.v. het begaan van deze
geweldshandelingen zwanger was. In de door hof bevestigde bewijsoverwegingen
ligt als oordeel besloten dat de gedragingen van verdachte naar hun uiterlijke
verschijningsvorm moeten worden aangemerkt als zozeer te zijn gericht op het
intreden van niet alleen de dood van zijn echtgenote, maar ook de dood van het
ongeboren kind dat het niet anders kan zijn dan dat verdachte de – naar algemene
ervaringsregels aanmerkelijk te achten – kans dat het ongeboren kind als gevolg
van zijn geweldshandelingen zou overlijden, bewust heeft aanvaard. Dat oordeel
getuigt niet van onjuiste rechtsopvatting en is niet onbegrijpelijk.

Ad 2. Het voorschrift van art. 82a Sr brengt met zich dat strafbaarstelling van
doodslag in art. 287 Sr mede omvat het opzettelijk doden van vrucht die naar
redelijkerwijs verwacht mag worden in staat is buiten moederlichaam in leven te
blijven. Bestanddeel ‘een vrucht die naar redelijkerwijs verwacht mag worden in
staat is buiten het moederlichaam in leven te blijven’ is vervuld als op het moment
van de tlgd. gedragingen redelijkerwijs mocht worden verwacht dat vrucht in staat
zou zijn bij een ‘normale’ geboorte op dat moment buiten het moederlichaam in
leven te blijven (vgl. HR:1990:ZC8539). Uit samenstel van art. 287 Sr en art. 82a
Sr volgt dat voor een veroordeling voor dat misdrijf is vereist dat het opzet van
dader behalve op het doden van de vrucht ook (al dan niet voorwaardelijk) erop
gericht was dat (naar redelijkerwijs mag worden verwacht) de vrucht in staat was
buiten het moederlichaam in leven te blijven. ’s Hofs andersluidende opvatting is
dus onjuist. Dit leidt echter niet tot cassatie nu uit bewijsvoering kan worden
afgeleid dat het (voorwaardelijk) opzet van verdachte mede erop was gericht dat
(naar redelijkerwijs mocht worden verwacht) het ongeboren kind van zijn

ECLI:NL:HR:2021:1747
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echtgenote in staat was buiten haar lichaam in leven te blijven.

Ad 3. I.h.b. bij gevolgdelicten is het uitgangspunt dat elk gevolg (ook indien
verschillende gevolgen uit hetzelfde feit of feitencomplex voortvloeien) zelfstandige
vervulling van delictsomschrijving oplevert en dat daarom in beginsel van
eendaadse samenloop of van voortgezette handeling geen sprake is (vgl.
HR:2017:1111). ’s Hofs oordeel hof dat geen grond bestaat om van dit
uitgangspunt af te wijken, getuigt niet van onjuiste rechtsopvatting en is niet
onbegrijpelijk.

Volgt verwerping.

Vindplaatsen Rechtspraak.nl 
SR-Updates.nl 2021-0357 met annotatie van J.H.J. Verbaan 
NJB 2021/3189 
RvdW 2021/1163 
NJ 2022/10 met annotatie van A.J. Machielse 

Uitspraak

HOGE RAAD DER NEDERLANDEN

STRAFKAMER

Nummer 20/02278

Datum 23 november 2021

ARREST

op het beroep in cassatie tegen een arrest van het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden van 14 juli 2020,
nummer 21-004965-19, in de strafzaak

tegen

[verdachte],

geboren te [geboorteplaats] op [geboortedatum] 1989,

hierna: de verdachte.
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3.1

3.2

Het beroep is ingesteld door de verdachte. Namens deze heeft J. Boksem, advocaat te Leeuwarden,
bij schriftuur cassatiemiddelen 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 advocaat-generaal heeft in haar conclusie onder 1.2 als volgt samengevat waar het in deze zaak
om gaat:

“In de nacht van 27 op 28 februari 2019 heeft de verdachte ruzie gehad met zijn vrouw, waarbij hij
met haar in een worsteling is geraakt. Hij was erg boos en weet zich nog te herinneren dat hij haar
tijdens deze ruzie in het gezicht heeft geslagen en haar bij haar keel heeft gepakt. Toen hij weer "bij
zinnen" kwam, lag zij op de grond en zag hij veel bloed. De verdachte heeft 112 gebeld en
aangegeven dat zijn vrouw dood was en gevraagd om hulp. Ter plaatse gekomen werd tevergeefs
door de hulpdiensten gepoogd het slachtoffer, bij wie geen hartslag meer is geconstateerd, te
reanimeren. Na sectie op het overleden slachtoffer bleek dat zich in de baarmoeder van het slachtoffer
een ongeboren en inmiddels overleden foetus van ongeveer 24 tot 28 weken bevond. Het slachtoffer
is door geweldshandelingen van verdachte, bestaande uit het gedurende enige tijd dichtknijpen en/of
-drukken van de hals/keel, overleden. Het hof heeft de verdachte veroordeeld wegens doodslag op de
echtgenote van de verdachte en haar ongeboren kind.”

Ten laste van de verdachte is bewezenverklaard dat:

“hij in de periode van 27 februari 2019 tot en met 28 februari 2019 te [plaats], opzettelijk zijn
echtgenote, [slachtoffer] en haar kind, dat zich op dat moment nog als ongeboren levensvatbare
vrucht in de buik van de moeder bevond, van het leven heeft beroofd, immers heeft verdachte met
dat opzet

- die [slachtoffer] met zijn vuist hard tegen het gezicht geslagen, (mede) ten gevolge waarvan die
[slachtoffer] op de grond is gevallen en
- die [slachtoffer] bij de keel/hals gepakt/gegrepen en vervolgens de keel/hals van die [slachtoffer]
dichtgedrukt en dichtgedrukt gehouden, waardoor die [slachtoffer] geen/onvoldoende lucht en/of
zuurstof heeft kunnen krijgen, althans samendrukkend en/of botsend geweld op de hals van die
[slachtoffer] uitgeoefend, ten gevolge waarvan die [slachtoffer] en haar ongeboren kind zijn
overleden.”

Het hof heeft het vonnis van de rechtbank bevestigd met aanvulling en verbetering van gronden.
De bewezenverklaring steunt op de volgende – in dat vonnis opgenomen – bewijsmiddelen:

“1. De door verdachte ter zitting van 27 augustus 2019 afgelegde verklaring, voor zover
inhoudend:

Ik heb in de avond van 27 februari 2019 in mijn woning in [plaats], ruzie gekregen met mijn
echtgenote [slachtoffer]. Ik was erg boos en heb haar geslagen en zag bloed bij haar neus. Ook
heb ik haar bij haar keel gegrepen. Terwijl ik mijn handen om haar keel had, zijn wij gevallen en op
de grond terecht gekomen. Ik lag bovenop haar. Op een gegeven moment zag ik veel bloed. Mijn
handen zaten ook onder het bloed en er zat bloed op mijn broek. Na afloop van de ruzie lag zij op
de grond en stribbelde ze niet meer tegen. Ik zag toen nog wel een enorme beweging in haar
buik. Haar armen en benen bewogen toen niet meer. Ik wist dat zij zwanger was en ging hierbij uit

1 Procesverloop in cassatie

2 Waar het in deze zaak om gaat

3 Bewezenverklaring en bewijsvoering
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van een zwangerschapsduur van ongeveer 5 maanden. Zij was hiervoor nog niet naar een dokter
geweest. Het klopt dat de op 28 februari 2019 om 1.13 uur gedane 112-melding van mij afkomstig
was.

2. De door de deskundige dr. H.H. de Boer, arts en patholoog, ter terechtzitting van 27 augustus
2019 afgelegde verklaring, voor zover inhoudende:

Ik heb sectie verricht op het lichaam van [slachtoffer]. Er heeft in ieder geval samendrukkend
geweld op de hals plaatsgevonden, hetgeen blijkt uit het letsel in het gelaat en de bindvliezen van
de ogen. Voor in de hals is een lijnvormige huidbeschadiging aangetroffen waar een kettinkje in
geponst lag. De huidbeschadiging paste bij de vorm van het kettinkje. Op die plaats is sprake
geweest van samendrukkend geweld op de hals. In de baarmoeder van het door mij onderzochte
lichaam bevond zich een inmiddels overleden ongeboren foetus. Een ongeboren kind is voor het in
leven blijven afhankelijk van de moeder. Als de moeder overlijdt, zal het kind ook overlijden. Dit is
slechts anders als het kind binnen korte tijd na het overlijden van de moeder uit de baarmoeder
wordt gehaald.

3. Een deskundigenrapport afkomstig van het Nederlands Forensisch Instituut van het Ministerie
van Justitie en Veiligheid, zaaknummer 2019.03.01.117, van 21 maart 2019, opgenomen op pagina
239 e.v. van het dossier van de Politie Noord-Nederland met nummer 2019051764 van 29 april
2019, opgemaakt door dr. H.H. de Boer, arts en patholoog, voor zover inhoudend als zijn
verklaring:

Bij de sectie op het lichaam van [slachtoffer], geboren op 1 juli 1995, is het navolgende gebleken:
voorafgaand aan de sectie werd het lichaam middels total body CT- scan onderzocht. Bij de
beoordeling werd onder andere een breuk van het neusbeen en een foetus in de baarmoeder
gezien.

1. Er waren meerdere letsels in het aangezicht:

- a. Rond de ogen en op de neus was er zwelling en onderhuidse bloeduitstorting. Hierbij waren er
op de neus enkele oppervlakkige huidbeschadigingen en was er een breuk van het neusbeen.

- b. Aan de buiten- en binnenzijde van de lippen/mond waren er meerdere bloeduitstortingen en
slijmvliesbeschadigingen.

2. Er waren meerdere letsels op/in de hals:

- a. Uitwendig: voorwaarts op de hals waren er in een gebied van ca. 17 x 7 cm meerdere
onderhuidse bloeduitstortingen. Deze waren deels onregelmatig en deels meer langwerpig. Hierbij
was er ook een dwars op de lengteas van het lichaam gelegen, deels ingedroogde
smalle/streepvormige oppervlakkige huidbeschadiging, van ca. 15 x 0,2 cm.

- b. Inwendig; er waren talrijke bloeduitstortingen beiderzijds in de oppervlakkige en diepere
halsspieren. Tevens waren er bloeduitstortingen aan o.a. de binnenzijde van de linkerkaak, in de
mondbodem, aan de voorzijde van het schildkraakbeen en rondom de hoorntjes van het
strottenhoofd.

3. In het gelaat en in de bindvliezen van de oogleden waren er talrijke stipvormige
bloeduitstortingen (petechiën).

4. Er bleek sprake van een zwangerschap, met in de baarmoeder een voor zover te beoordelen
normaal ontwikkelde foetus met een lichaamsgewicht van ca. 845 gram. De voetlengte was ca. 5
cm, passend bij een zwangerschapsduur van ca. 24-28 weken.

Interpretatie van resultaten van de sectie:

Er waren bij sectie meerdere letsels rond de ogen, op de neus en op/in de mond (sub 1). Deze
letsels zijn alle bij leven ontstaan. De letsels kunnen enerzijds worden verklaard door uitwendig
mechanisch stomp botsend geweld, zoals slaan, stoten of vallen. De letsels op de neus en mond
kunnen anderzijds ook (deels) het gevolg zijn van samendrukkend geweld (samen- of/afdrukken
van de neus en mond). Indien er sprake is geweest van gelijktijdig afdrukken van de neus en
mond kan er belemmering van de luchtwegen en daarmee van de zuurstofvoorziening hebben
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3.3

plaatsgehad. Middels algehele orgaanschade door zuurstoftekort kan dit vervolgens tot de dood
leiden (verstikking door smoren).

Ook waren er bij sectie meerdere letsels op/in de hals (sub 2). Ook deze letsels zijn alle bij leven
ontstaan. De bevindingen bij letseldatering op twee letsels passen bij letsels die kort (enkele
minuten) voor het overlijden zijn ontstaan. Deze letsels zijn - gezien de bevindingen sub 3 -
tenminste deels het gevolg van samendrukkend geweld op de hals (al dan niet met een structuur).
Een deel van de letsels kan ook het gevolg zijn van stomp-botsend geweld op de hals (zoals
slaan, vallen afstoten). Samendrukkend geweld op de hals kan de bloedsomloop van de hersenen
belemmeren, eventueel met hersenfunctiestoornissen door zuurstoftekort en het overlijden tot
gevolg. Samendrukkend en stomp botsend geweld op de hals kunnen ieder ook prikkeling van
zenuwknopen in de hals veroorzaken, hetgeen (fatale) hartritmestoornissen (‘vagal cardiac
arrest’) tot gevolg kan hebben. Een andere doodsoorzaak is niet gebleken; Het overlijden wordt
derhalve verklaard door smoren, samendrukkend geweld op de hals en/of stomp botsend geweld
op de hals. Een combinatie hiervan behoort ook tot de mogelijkheden.

Bij sectie bleek er sprake te zijn van een zwangerschap waarvan de zwangerschapsduur wordt
geschat op ca. 24-28 weken (sub 4).

Conclusie: Het overlijden van [slachtoffer], 23 jaren oud, wordt verklaard door smoren,
samendrukkend geweld op de hals of stomp botsend geweld op de hals (of een willekeurige
combinatie hiervan).

4. Een deskundigenbericht afkomstig van het Nederlands Forensisch Instituut van het Ministerie
van Justitie en Veiligheid, zaaknummer 2019.03.01.117, van 25 april 2019, opgenomen op p. 258A
van voornoemd dossier, opgemaakt door dr. H.H. de Boer, arts en patholoog, voor zover inhoudend
als zijn verklaring:

In Nederland wordt bij vroeggeboorte een zwangerschapsduur van 24 weken aangehouden om
levensondersteunend te behandelen. Bij de sectie werd een normaal ontwikkelde foetus met een
zwangerschapsduur van 24-28 weken vastgesteld. Het betreft in dit geval dus in principe een
levensvatbare foetus. Bij het macroscopisch onderzoek van de baarmoeder, de placenta en de
navelstreng, alsmede bij de uitwendige schouw van de foetus werden geen afwijkingen gezien en
er werden geen aanwijzingen (zoals maceratie) gezien voor het overlijden van de foetus
voorafgaand aan het overlijden van de moeder. Dit sluit niet uit dat de foetus kort voor het
overlijden van de moeder reeds dood was; tegelijkertijd is er op basis van het onderzoek geen
reden om aan te nemen dat de foetus kort voor het overlijden van de moeder reeds dood was.

5. Een naar wettelijk voorschrift opgemaakt proces-verbaal van getuigenverhoor van 28 februari
2019, opgenomen op pagina 33 e.v. van voornoemd dossier, inhoudend als verklaring van
[betrokkene 2]:

Op 28 februari 2019, omstreeks 1.24 uur, was ik naar aanleiding van een melding die binnenkwam
via “Hartslagnu” in een woning aan de [a-straat 1] te [plaats]. Ik kwam in de slaapkamer waar ik
bijna overal op de vloer bloedvlekken en bloedvegen zag. Ik zag een vrouw liggen op de vloer van
de kamer. Haar gezicht zat vol bloed. Ik constateerde geen ademhaling bij haar. Ik heb geprobeerd
haar te reanimeren.”

In het bevestigde vonnis is ten aanzien van de bewezenverklaring verder het volgende
overwogen:

“Inleiding

Uit het dossier en de hierboven opgenomen bewijsmiddelen volgt dat er op 28 februari 2019,
omstreeks 1.13 uur, een 112-melding van verdachte is binnengekomen bij de meldkamer. In
gebrekkig Nederlands heeft verdachte hierin aangegeven dat zijn vrouw dood is en dat er politie
en/of een ambulance naar zijn woning moet komen. Naar aanleiding van deze melding zijn diverse
hulpdiensten ter plaatse gegaan. In de echtelijke slaapkamer is vervolgens de vrouw van
verdachte, het slachtoffer [slachtoffer], aangetroffen. Tevergeefs werd gepoogd het slachtoffer,
van wie geen hartslag meer is geconstateerd, te reanimeren. Na sectie op het overleden
slachtoffer bleek dat zich in de baarmoeder van het slachtoffer een ongeboren en inmiddels
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overleden foetus van ongeveer 24 tot 28 weken bevond.

Doodslag op [slachtoffer]

Causaal verband handelingen verdachte en overlijden slachtoffer

Verdachte heeft verklaard dat hij ruzie met het slachtoffer heeft gehad, waarbij hij met haar in een
worsteling is gekomen. Hij was erg boos en weet zich nog te herinneren dat hij haar tijdens deze
ruzie in het gezicht heeft geslagen en haar bij haar keel heeft gepakt. Toen hij weer “bij zinnen”
kwam, lag zij op de grond en zag hij veel bloed.

Bij sectie op het lichaam van het slachtoffer heeft de arts en patholoog geconstateerd dat onder
meer sprake was van meerdere letsels in het aangezicht en op en in de hals. Hij heeft
geconcludeerd dat het overlijden van het slachtoffer wordt verklaard door samendrukkend geweld
op de hals of stomp botsend geweld op de hals (of een willekeurige combinatie hiervan). De dood
kan daarnaast worden verklaard door verstikking door smoren, bestaande uit het gelijktijdig
afdrukken van de neus en mond. Nu de inhoud van de verklaringen van verdachte geen
ondersteuning bieden voor dit scenario, terwijl verdachte wel heeft verklaard over ander door hem
uitgeoefend geweld op de hals, zal de rechtbank deze verklaring voor de dood van het slachtoffer
buiten beschouwing laten.

De rechtbank is van oordeel dat op grond van het voorgaande wettig en overtuigend kan worden
bewezen dat het slachtoffer door geweldshandelingen van verdachte, bestaande uit het
gedurende enige tijd dichtknijpen en/of -drukken van de hals/keel, is overleden.

Opzet op de dood

De raadsman heeft bepleit dat er voldoende aanwijzingen zijn dat bij verdachte sprake is geweest
van een eenmalige dissociatieve stoornis, bestaande uit een bewustzijnsvernauwing, en dat zijn
handelen daarom niet opzettelijk is geweest.

De rechtbank overweegt dat volgens vaste jurisprudentie van de Hoge Raad voor een geval
waarin met een beroep op een ernstige geestelijke stoornis bij de verdachte het opzet wordt
bestreden, moet worden vooropgesteld dat zo'n stoornis slechts dan aan de bewezenverklaring
van het opzet in de weg staat indien bij de verdachte ten tijde van zijn handelen ieder inzicht in
de draagwijdte van zijn gedragingen en de mogelijke gevolgen zou hebben ontbroken. Daarvan
zal slechts bij hoge uitzondering sprake zijn.

In het onderhavige geval heeft verdachte verklaard dat hij het feit in blinde woede heeft gepleegd
en dat hij zich niet meer exact kan herinneren wat er zich tijdens de worsteling met zijn vrouw
heeft plaatsgevonden. Bij het onderzoek naar de persoon van verdachte hebben de deskundigen
geen stoornis kunnen vaststellen. De ter terechtzitting aanwezige deskundige, psychiater
[betrokkene 3], heeft voorts ter terechtzitting verklaard dat onderzoek is gedaan naar de vraag of
bij verdachte sprake is van een stoornis met recidiverende impulsdoorbraken of dissociatieve
periodes. Nu niet is gebleken dat verdachte eerder in een dergelijke toestand heeft verkeerd, kan
reeds daarom niet worden gesproken van een dergelijke geestelijke

stoornis. Het is theoretisch gezien mogelijk om eenmalig in een dissociatieve toestand te verkeren.
Kenmerkend voor een dergelijke situatie is echter dat de persoon, anders dan bij verdachte het
geval lijkt te zijn, dan niet fragmentarisch bepaalde gebeurtenissen is vergeten, maar over een
aaneengesloten periode geheugenverlies heeft. De deskundige heeft verder naar voren gebracht
dat het verkeren in een emotionele toestand ertoe kan leiden dat een persoon zich niet goed kan
herinneren wat er gebeurd is, aangezien gedurende die toestand sprake kan zijn van een
verstoring van bepaalde cognitieve functies, die maken dat gebeurtenissen wel worden
waargenomen, maar niet in het geheugen worden opgeslagen.

Nu op grond van het bovenstaande het bestaan van een eenmalige dissociatieve toestand niet
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aannemelijk is geworden, aangezien verdachte -weliswaar fragmentarisch- heeft kunnen verklaren
over hetgeen voor, tijdens en na de ruzie heeft plaatsgevonden, kan reeds daarom niet worden
aangenomen dat bij verdachte ieder inzicht in de draagwijdte van zijn gedragingen en de
mogelijke gevolgen daarvan heeft ontbroken. De rechtbank merkt hierbij op dat ook bij een
eenmalige dissociatieve toestand, zelfs als een verdachte volledig ontoerekeningsvatbaar is, nog
altijd sprake kan zijn van opzettelijk handelen.

De rechtbank overweegt voorts dat zij uit de aard en ernst van de door de patholoog
geconstateerde letsels aan met name de hals afleidt dat verdachte, die onder meer heeft
verklaard in zijn boosheid het slachtoffer bij de hals te hebben vastgepakt, het slachtoffer met
kracht de hals/keel moet hebben dichtgeknepen of op andere wijze met kracht samendrukkend
en/of stomp botsend geweld op de hals moet hebben uitgeoefend. Naar algemene ervaringsregels
levert een dergelijke handeling die gericht is op de hals, een kwetsbaar deel van het lichaam, de
aanmerkelijke kans op dat die persoon als gevolg daarvan komt te overlijden. Nu het algemene
ervaringsregels betreft wordt een ieder – en dus ook verdachte – geacht wetenschap te hebben
van het bestaan van deze aanmerkelijke kans.

Deze handeling kan naar uiterlijke verschijningsvorm worden aangemerkt als zozeer te zijn gericht
op het intreden van de dood dat het -behoudens contra-indicaties, waarvan in casu niet is
gebleken- niet anders kan dan dat verdachte de aanmerkelijke kans op dit gevolg bewust heeft
aanvaard. Aldus heeft verdachte willens en wetens de aanmerkelijke kans aanvaard dat het
slachtoffer als gevolg van zijn handelen zou overlijden en is zijn opzet op zijn minst genomen in
voorwaardelijke zin daarop gericht geweest.

Gelet, op het voorgaande acht de rechtbank de ten laste gelegde doodslag op [slachtoffer] wettig
en overtuigend bewezen.

Doodslag op het ongeboren kind

Causaal verband handelingen verdachte en overlijden ongeboren kind

De rechtbank stelt voorop dat de beantwoording van de vraag of een causaal verband bestaat
tussen het door verdachte gepleegde geweld op de moeder van het ongeboren kind en het
overlijden van het ongeboren kind dient te geschieden aan de hand van de maatstaf of dit gevolg
redelijkerwijs als gevolg van de gedragingen aan de verdachte kan worden toegerekend.

Uit de bevindingen van de arts en patholoog volgt dat zich in de baarmoeder van het overleden
slachtoffer [slachtoffer] een inmiddels overleden maar normaal ontwikkelde foetus van 24 tot 28
weken bevond. Bij het onderzoek zijn geen aanwijzingen gezien voor het overlijden van de foetus
voorafgaand aan het overlijden van de moeder. De patholoog heeft niet kunnen uitsluiten dat de
foetus kort voor het overlijden van de moeder reeds dood was, maar heeft ook aangegeven dat er
op basis van het onderzoek evenmin reden is om aan te nemen dat de foetus kort voor het
overlijden van de moeder al overleden was. De rechtbank leidt hieruit af dat de foetus in ieder
geval tot kort voor het overlijden van de moeder nog in leven moet zijn geweest. Het dossier
bevat ook overigens geen aanwijzingen waaruit kan worden afgeleid dat het door [slachtoffer]
gedragen kind voor haar overlijden reeds overleden zou zijn. Integendeel, [slachtoffer] heeft op
de middag voorafgaand aan haar overlijden nog met haar docent over haar zwangerschap
gesproken, terwijl verdachte heeft verklaard dat hij na de door hem gepleegde
geweldshandelingen een enorme beweging in de buik van [slachtoffer] heeft waargenomen die -
naar het oordeel van de rechtbank- zeer wel van het kind afkomstig kan zijn geweest.

Naar het oordeel van de rechtbank moet er daarom van uitgegaan worden dat de ongeboren
foetus, die in ieder geval tot kort voor het overlijden van de moeder nog in leven was, is overleden
als gevolg van de door verdachte teweeggebrachte dood van de moeder, [slachtoffer]. Uit de
verklaring van de patholoog ter terechtzitting volgt immers dat het overlijden van een ongeboren
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foetus onvermijdelijk is, tenzij er meteen na het overlijden van de moeder medisch wordt
ingegrepen. De kans dat andere niet aan de gedragingen van verdachte gerelateerde oorzaken
tot de dood van de foetus hebben geleid, is naar het oordeel van de rechtbank zo klein dat
daaraan als hoogst onwaarschijnlijk wordt voorbijgegaan. Het overlijden van het ongeboren kind
kan daarom -als noodzakelijk en onvermijdelijk gevolg van diens handelen- redelijkerwijs aan
verdachte worden toegerekend.

Opzet op de dood van het ongeboren levensvatbare kind

De raadsman heeft bepleit dat bij verdachte zowel het opzet om de foetus te doden als het opzet
op de levensvatbaarheid van de ongeboren foetus heeft ontbroken.

De rechtbank stelt voorop dat een ongeboren kind op grond van art. 82a Sr wordt aangemerkt als
“een ander” die van het leven beroofd kan worden, indien de ongeboren vrucht naar redelijkerwijs
verwacht mag worden in staat is buiten het moederlichaam in leven te blijven. Bij een
zwangerschapsduur van 24 weken en langer wordt -behoudens zich eventueel voordoende
bijzondere omstandigheden- aangenomen dat hiervan sprake is.

Uit het deskundigenbericht van de arts en patholoog volgt dat bij de sectie een normaal
ontwikkelde foetus met een zwangerschapsduur van 24 tot 28 weken is vastgesteld. Dit maakt
dat de rechtbank de ongeboren vrucht op het moment van de door verdachte op de moeder van
de ongeboren vrucht uitgeoefende geweldshandelingen beschouwt als “een ander” als bedoeld in
art. 82a Sr en art. 287 Sr.

Naar het oordeel van de rechtbank heeft verdachte, die naar eigen zeggen uitging van een
zwangerschapsduur van ongeveer 5 maanden, bewust de aanmerkelijke kans aanvaard dat
sprake was van een in beginsel levensvatbare foetus. De rechtbank neemt hierbij in aanmerking
dat een zwangerschapsduur van 5 maanden overeenkomt met een zwangerschapsduur van 20
tot 26 weken.

De rechtbank stelt vast dat niet is gebleken dat verdachte tijdens de gewelddadige ruzie primair
gericht was op het doden van het ongeboren kind, zodat niet kan worden vastgesteld dat hij
zogenaamd vol opzet op de dood van het ongeboren kind heeft gehad. De rechtbank dient
daarom te beoordelen of verdachte hierop het voorwaardelijk opzet had.

De rechtbank overweegt dat het een algemene ervaringsregel is dat een ongeboren kind zonder
medisch ingrijpen spoedig na het overlijden van de moeder het leven zal laten. Nu het een
algemene ervaringsregel betreft, moet verdachte hiervan ook op de hoogte zijn geweest. Door
niettemin dodelijk geweld op de moeder van het ongeboren kind uit te oefenen, in de wetenschap
dat zij zwanger was, heeft verdachte bewust de aanmerkelijke kans aanvaard dat het ongeboren
kind door die handelingen eveneens zou overlijden. Gelet op het voorgaande acht de rechtbank
de ten laste gelegde doodslag op het ongeboren levensvatbare kind eveneens wettig en
overtuigend bewezen.

Het hof heeft de bewijsvoering van de rechtbank als volgt aangevuld:

“Het (voorwaardelijk) opzet op de levensberoving van [slachtoffer]

Naar het oordeel van het hof komt de rechtbank op rechtens correcte wijze – na vaststelling van
het voor strafbaarheid benodigde oorzakelijke verband tussen de verweten gedragingen van
verdachte en het ten gevolge daarvan overlijden van het slachtoffer – tot de bewezenverklaring
van opzet tot levensberoving aan de hand van een voorwaardelijk opzet-redenering. Het hof heeft
daar niets aan toe te voegen.

De omstandigheid dat dit aldus bewezenverklaard opzet niet zonder meer volgt uit de
verklaringen van verdachte, zoals de verdediging betoogt, doet hieraan niet af. Daar waar de
verdediging aanvoert dat verdachte niet de bedoeling had zijn vrouw van het leven te beroven,
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verdachte niet kan uitleggen waarom hij zo heeft gehandeld, hij oprecht verdriet heeft over het
verlies van zijn vrouw, hij dit nooit zo heeft gewild, hij zich heeft verloren in boosheid, hij –
achteraf gezien – niet meer wist wat hij deed en zich niet meer in de hand had, vormen dit geen
omstandigheden die in de weg staan om het voor strafbaarheid van zijn handelen benodigde
opzet aan verdachte toe te rekenen op de wijze als door de rechtbank doeltreffend gemotiveerd.
Voor zover de verdediging zich op grond van deze – soms elkaar tegensprekende – emoties op
het standpunt stelt dat niet kan worden gezegd dat verdachte met zijn handelen de dood van zijn
echtgenote tot motief of oogmerk heeft gehad en dat dit een beletsel vormt voor een
bewezenverklaring van ten laste gelegd opzet, stelt zij een eis die niet door het recht wordt
gesteld. Het beoogd of gewenst zijn van het ingetreden gevolg als voorwaarde tot
bewezenverklaring van het verweten delict, maakt geen deel uit van de strafbaarstelling van
doodslag als bedoeld in artikel 287 van het Wetboek van Strafrecht. Het vormt daarin geen
subjectief bestanddeel. De kern van een voorwaardelijk opzet-redenering is vervolgens dat een
verondersteld haperend of tekortschietend ‘willen’ min of meer gecompenseerd wordt door een
beargumenteerd aan de verdachte toegerekend ‘weten’ dat besloten ligt in de formule van de
bewuste aanvaarding door verdachte van een aanmerkelijke kans dat een strafbaar gesteld
gevolg intreedt, in dit verband de aanvaarding van de aanmerkelijke kans dat het slachtoffer als
gevolg van zijn bewezenverklaard handelen zou komen te overlijden. Het tot een vrijspraak
beoogde verweer treft derhalve geen doel.

Het (voorwaardelijk) opzet op de levensberoving van het ongeboren kind en de al dan niet
bijkomende eis van voorwaardelijk opzet op de levensvatbaarheid van de vrucht

Naar het oordeel van het hof stelt de rechtbank volgens de regelen der kunst het oorzakelijk
verband vast tussen de gedragingen van de verdachte ten opzichte van zijn vrouw en het ten
gevolge hiervan overlijden van het ongeboren kind. Het hof heeft hierop niets aan te vullen.

Vervolgens dient de vraag zich aan wat aard en strekking is van artikel 82a van het Wetboek van
Strafrecht (Sr), dat luidt:

Onder een ander, of een kind bij of kort na de geboorte, van het leven beroven wordt begrepen:
het doden van een vrucht die naar redelijkerwijs verwacht mag worden in staat is buiten het
moederlichaam in leven te blijven.

De rechtbank overweegt onder verwijzing naar rechtspraak en wetsgeschiedenis –terecht – dat
naar geldend recht wordt aangenomen dat van een dergelijke levensvatbaarheid kan worden
gesproken bij een zwangerschapsduur van 24 weken en langer.

De verdediging wijst in dit verband allereerst op een in haar woorden onnavolgbare redenering
met betrekking tot de vaststelling van de zwangerschapsduur. Door het Nederlands Forensisch
Instituut is door onderzoek van de patholoog vastgesteld dat de foetus normaal was ontwikkeld
en de zwangerschapsduur tussen de 24 tot 28 weken was.

Verdachte heeft bij voortduring verklaard dat hij meende dat zijn vrouw op het moment van haar
overlijden 5 maanden zwanger was. De rechtbank – aldus de verdediging – komt met een
rekensom die inhoudt dat een zwangerschapsduur van 5 maanden overeenkomt met 20 tot 26
weken en dat kan niet kloppen.

Het hof deelt het standpunt van de verdediging dat een zwangerschapsduur van 5 maanden
overeenkomt met 21,5 weken. De berekening van de rechtbank kan niet in stand blijven. Wat
evenwel over het hoofd wordt gezien is dat verdachte zijn schatting van de zwangerschapsduur
baseert op een bezoek dat hij heeft gebracht aan zijn overburen, de familie […]. Verdachte
verklaart bij die gelegenheid voor het eerst te hebben verteld over de zwangerschap van zijn
vrouw. Hij verklaart: ‘Ze kwamen er achter dat ze ongeveer 5 maanden zwanger was’. Als hierbij
de verklaring van de dochter des huizes wordt betrokken, die zij heeft afgelegd op 28 februari
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2019, dan blijkt dat dit bezoek van verdachte 3 weken eerder had plaatsgevonden. Rekening
houdend met deze periode zou de 24 weken-termijn ook in de redenering van verdachte op het
tijdstip van overlijden van [slachtoffer] wel degelijk zijn overgeschreden.

De verdediging acht het bovenstaande van belang in verband met haar stelling dat op grond van
voornoemd artikel 82a Sr van strafbaarheid alleen sprake kan zijn indien er bewijs voorhanden is
van opzet bij verdachte op de levensvatbaarheid van de vrucht. Het gaat – aldus de verdediging –
hier niet om een geobjectiveerd bestanddeel. Nu dit bewijs ontbreekt dient vrijspraak te volgen
voor de verweten doodslag op het ongeboren kind.

Het hof verstaat het verweer aldus dat het gestelde in artikel 82a Sr volgens de verdediging moet
worden opgevat als een constitutief subjectief delictsbestanddeel in het ten laste gelegde feit en
dat in dit geval zou vallen onder de opzet-eis, benodigd voor een bewezenverklaring van
doodslag.

Het hof deelt deze opvatting niet. In de Memorie van Toelichting op Titel IX van het Eerste Boek
van het Wetboek van Strafrecht, waarin zoals blijkt uit de aanhef de ‘Betekenis van sommige in
het wetboek voorkomende uitdrukkingen’ staat opgenomen, wordt benadrukt dat het niet de
bedoeling van deze titel is om de in het wetboek gebezigde uitdrukkingen te definiëren. ‘De
uitlegging der wet is de taak des regters, niet die des wetgevers.’ Tijdens de beraadslaging in de
Tweede Kamer verwoordt minister Modderman het als volgt: ‘Geen de minste twijfel is mogelijk,
wanneer men de Memorie van Toelichting leest. Deze titel is niet bestemd om definitien te geven
(...) Deze Titel is noodig om de technische beteekenis aan te wijzen van die uitdrukkingen, die in
dit ontwerp, hetzij eene ruimere, hetzij eene engere beteekenis hebben dan elders, of die elders
dubbelzinnig zijn.’

Van Hattum – die auteur is van het eerste deel van dit tweedelige materieel strafrechtelijke
handboek – sluit zijn paragraaf over ‘Opzet t.a.v. delictsbestanddelen welker betekenis de wet
elders heeft omschreven of uitgebreid’, waarin hij een aantal artikelen uit de betekenistitel heeft
besproken, af met de conclusie dat de gegeven betekenisuitbreiding voor het opzet geen
betekenis heeft.

In de lijn van het vorenstaande – en derhalve anders dan de rechtbank heeft geoordeeld – is het
hof van oordeel dat voornoemd artikel 82a Sr, dat in werking is getreden met ingang van 1
november 1984 en ingevoegd is in het kader van de legalisering (onder strikte voorwaarden) van
abortus provocatus, naar doel en strekking in het onderhavig te beoordelen geval niet heeft
beoogd ten aanzien van een ongeboren kind een bijzondere opzet-relatie aan te brengen in de
door de verdediging bedoelde zin. Toereikend voor strafbaarheid van dit onderdeel is hier de bij de
verdachte vastgestelde wetenschap van de zwangerschap van zijn vrouw, waarmee ook de
voorzienbaarheid van het trieste gevolg van zijn handelen is gegeven. Het tot vrijspraak beoogde
verweer wordt dan ook verworpen.

Het hof sluit zich aan bij de wijze waarop de rechtbank via een voorwaardelijk opzet-redenering
tot bewijs komt van de ten laste gelegde doodslag op het ongeboren levensvatbare kind.

De vraag naar eendaadse of meerdaadse samenloop

Mocht het hof komen tot een bewezenverklaring van beide in de tenlastelegging opgenomen
doodslagen, dan is er in de opvatting van de verdediging in het kader van de straftoemeting
sprake van eendaadse samenloop, nu het gaat om één complex van feitelijke gedragingen die –
bij een bewezenverklaring – hebben geleid tot de dood van de vrouw van verdachte. Door haar
overlijden is het ongeboren kind ook overleden, maar uit niets blijkt dat de gedragingen van
verdachte afzonderlijk waren gericht tegen het ongeboren kind, aldus de verdediging.

Naar geldend recht dient in het bijzonder bij gevolgdelicten zoals in het onderhavige geval aan de
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4.1

4.2

4.3

4.4

5.1

5.2

orde, als uitgangspunt te gelden dat elk gevolg – ook indien de verschillende gevolgen uit
hetzelfde feit of feitencomplex voortvloeien – een zelfstandige vervulling van de delictsomschrijving
oplevert en daarom in beginsel van een eendaadse samenloop of voortgezette handeling geen
sprake is.

Het recht geeft geen steun aan de voor het overige niet nader onderbouwde opvatting van de
verdediging dat in het kader van de vraag naar eendaadse of meerdaadse samenloop bij
gevolgdelicten als in het onderhavige geval aan de orde, een ander meer beperkter
causaliteitscriterium aan de orde zou zijn dan het gangbare criterium van de toerekening naar
redelijkheid. Van een uitzonderingsgeval op deze algemene regel is niet gebleken. Ook dit verweer
treft derhalve geen doel.”

Het cassatiemiddel klaagt over de bewezenverklaring van het (voorwaardelijk) opzet op de dood
van het ongeboren kind.

Bij de beoordeling van het cassatiemiddel moet het volgende worden vooropgesteld.
Voorwaardelijk opzet op een bepaald gevolg – zoals hier de dood van het ongeboren kind – is
aanwezig indien de verdachte bewust de aanmerkelijke kans heeft aanvaard 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. 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 zozeer
gericht op een bepaald gevolg dat het – behoudens contra-indicaties – niet anders kan zijn dan
dat de verdachte de aanmerkelijke kans op het betreffende gevolg bewust heeft aanvaard. (Vgl.
HR 25 maart 2003, ECLI:NL:HR:2003:AE9049.)

Het hof heeft vastgesteld dat de verdachte geweldshandelingen tegen [slachtoffer] heeft begaan
die onder meer bestonden uit het gedurende enige tijd met kracht dichtknijpen en/of -drukken van
haar hals/keel als gevolg waarvan [slachtoffer] is overleden, en dat de verdachte wist dat
[slachtoffer] op het moment van het begaan van deze geweldshandelingen zwanger was. In de
door het hof bevestigde bewijsoverwegingen ligt als oordeel besloten dat de gedragingen van de
verdachte naar hun uiterlijke verschijningsvorm moeten worden aangemerkt als zozeer te zijn
gericht op het intreden van niet alleen de dood van [slachtoffer], maar ook de dood van het
ongeboren kind dat het niet anders kan zijn dan dat de verdachte de – naar algemene
ervaringsregels aanmerkelijk te achten – kans dat het ongeboren kind van [slachtoffer] als gevolg
van zijn geweldshandelingen zou overlijden, bewust heeft aanvaard. Dat oordeel getuigt niet van
een onjuiste rechtsopvatting en is niet onbegrijpelijk.

Het cassatiemiddel faalt.

Het cassatiemiddel klaagt dat het oordeel van het hof dat voor een veroordeling ter zake van
doodslag door het doden van een vrucht niet is vereist dat het opzet van de verdachte erop is
gericht dat redelijkerwijs verwacht mag worden dat de vrucht in staat is buiten het moederlichaam
in leven te blijven, getuigt van een onjuiste rechtsopvatting.

Voor de beoordeling van het cassatiemiddel zijn in het bijzonder de volgende wettelijke
bepalingen van belang.

4 Beoordeling van het eerste cassatiemiddel

5 Beoordeling van het tweede cassatiemiddel
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5.3.1

5.3.2

6.1

6.2

6.3

- Artikel 82a van het Wetboek van Strafrecht (hierna: Sr):

“Onder een ander, of een kind bij of kort na de geboorte, van het leven beroven wordt begrepen:
het doden van een vrucht die naar redelijkerwijs verwacht mag worden in staat is buiten het
moederlichaam in leven te blijven.”

- Artikel 287 Sr:

“Hij die opzettelijk een ander van het leven berooft, wordt, als schuldig aan doodslag, gestraft met
gevangenisstraf van ten hoogste vijftien jaren of geldboete van de vijfde categorie.”

Het voorschrift van artikel 82a Sr brengt met zich dat de strafbaarstelling van doodslag in
artikel 287 Sr mede omvat het opzettelijk doden van een vrucht die naar redelijkerwijs
verwacht mag worden in staat is buiten het moederlichaam in leven te blijven. Het
bestanddeel ‘een vrucht die naar redelijkerwijs verwacht mag worden in staat is buiten het
moederlichaam in leven te blijven’ is vervuld als op het moment van de tenlastegelegde
gedragingen redelijkerwijs mocht worden verwacht dat de vrucht in staat zou zijn bij een
‘normale’ geboorte op dat moment buiten het moederlichaam in leven te blijven (vgl. HR 29
mei 1990, ECLI:NL:HR:1990:ZC8539). Uit het samenstel van artikel 287 Sr en artikel 82a Sr
volgt dat voor een veroordeling voor dat misdrijf is vereist dat het opzet van de dader
behalve op het doden van de vrucht ook (al dan niet voorwaardelijk) erop gericht was dat –
naar redelijkerwijs mag worden verwacht – de vrucht in staat was buiten het moederlichaam
in leven te blijven. De andersluidende opvatting van het hof is dus onjuist.

Dit leidt echter niet tot cassatie, nu uit de onder 3.2 tot en met 3.4 weergegeven
bewijsvoering kan worden afgeleid dat het (voorwaardelijk) opzet van de verdachte mede
erop was gericht dat – naar redelijkerwijs mocht worden verwacht – het ongeboren kind van
[slachtoffer] in staat was buiten haar lichaam in leven te blijven.

Het cassatiemiddel klaagt over het oordeel van het hof dat de bewezenverklaarde gedragingen
van de verdachte als gevolg waarvan zowel [slachtoffer] als haar ongeboren kind zijn overleden,
meerdaadse samenloop als bedoeld in artikel 57 Sr opleveren en geen eendaadse samenloop
(artikel 55 lid 1 Sr) of een voortgezette handeling (artikel 56 lid 1 Sr).

In het bijzonder bij gevolgdelicten is het uitgangspunt 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 (vgl. HR 20 juni 2017, ECLI:NL:HR:2017:1111,
rechtsoverweging 2.4). Het oordeel van het hof dat in het onderhavige geval geen grond bestaat
om van dit uitgangspunt af te wijken, getuigt niet van een onjuiste rechtsopvatting en is niet
onbegrijpelijk.

Het cassatiemiddel faalt.

De Hoge Raad verwerpt het beroep.

Dit arrest is gewezen door de vice-president J. de Hullu als voorzitter, en de raadsheren Y. Buruma,
A.L.J. van Strien, M.J. Borgers en C. Caminada, in bijzijn van de waarnemend griffier S.P. Bakker, en
uitgesproken ter openbare terechtzitting van 23 november 2021.

6 Beoordeling van het derde cassatiemiddel

7 Beslissing
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1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

CONCLUSIE

T.N.B.M. Spronken

In de zaak

[verdachte] ,

geboren te [geboorteplaats] op [geboortedatum] 1989,

hierna: de verdachte.

Het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft bij arrest van 14 juli 2020 het vonnis van de
rechtbank Noord-Nederland, locatie Groningen van 17 september 2019 bevestigd, met
uitzondering van de strafoplegging. De verdachte is door het hof wegens “doodslag, meermalen
gepleegd”, veroordeeld tot een gevangenisstraf voor de duur van twaalf jaren, met aftrek van de
tijd doorgebracht in voorarrest. Daarnaast zijn door het hof een aantal aanvullende en op enkele
punten verbeterende kanttekeningen geplaatst bij de door de verdediging in eerste aanleg en in
hoger beroep gehandhaafde verweren en de weerlegging daarvan door de rechtbank. Voorts zijn
door het hof beslissingen genomen ten aanzien van de vordering van de benadeelde partij, en
aan ander zoals omschreven in het arrest.

Het gaat in deze zaak om het volgende. In de nacht van 27 op 28 februari 2019 heeft de
verdachte ruzie gehad met zijn vrouw, waarbij hij met haar in een worsteling is geraakt. Hij was
erg boos en weet zich nog te herinneren dat hij haar tijdens deze ruzie in het gezicht heeft
geslagen en haar bij haar keel heeft gepakt. Toen hij weer "bij zinnen" kwam, lag zij op de grond
en zag hij veel bloed. De verdachte heeft 112 gebeld en aangegeven dat zijn vrouw dood was en
gevraagd om hulp. Ter plaatse gekomen werd tevergeefs door de hulpdiensten gepoogd het
slachtoffer, bij wie geen hartslag meer is geconstateerd, te reanimeren. Na sectie op het overleden
slachtoffer bleek dat zich in de baarmoeder van het slachtoffer een ongeboren en inmiddels
overleden foetus van ongeveer 24 tot 28 weken bevond. Het slachtoffer is door
geweldshandelingen van verdachte, bestaande uit het gedurende enige tijd dichtknijpen en/of-
drukken van de hals/keel, overleden. Het hof heeft de verdachte veroordeeld wegens doodslag op
de echtgenote van de verdachte en haar ongeboren kind.

Het cassatieberoep is ingesteld namens de verdachte. Mr. J. Boksem, advocaat te Leeuwarden,
heeft drie middelen van cassatie voorgesteld. Ik bespreek de klachten in een andere volgorde dan
waarin zij in de cassatieschriftuur zijn weergegeven en zal eerst ingaan op de in het tweede
middel vervatte klacht, die gericht is tegen het oordeel van het hof dat ten aanzien van de
doodslag op het ongeboren kind geen bijkomende eis geldt van voorwaardelijk opzet op de
levensvatbaarheid van de ongeborene. Vervolgens kom ik aan de bespreking van het eerste
middel toe, dat zich richt tegen het bewezen verklaarde voorwaardelijk opzet op het overlijden
van het ongeboren kind. Tot slot komt het derde middel, betreffende het oordeel dat sprake is van
meerdaadse samenloop, aan de orde.

Voordat ik overga tot bespreking van de middelen, geef ik de bewezenverklaring, de
bewijsmiddelen en de bewijsoverwegingen van het hof weer.

1 Het cassatieberoep
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2.1.

2.2.

Ten laste van de verdachte is bewezenverklaard dat:

“hij in de periode van 27 februari 2019 tot en met 28 februari 2019 te [plaats] , opzettelijk zijn
echtgenote, [slachtoffer] en haar kind, dat zich op dat moment nog als ongeboren levensvatbare
vrucht in de buik van de moeder bevond, van het leven heeft beroofd, immers heeft verdachte met
dat opzet

- die [slachtoffer] met zijn vuist hard tegen het gezicht geslagen, (mede) ten gevolge waarvan die
[slachtoffer] op de grond is gevallen en

- die [slachtoffer] bij de keel/hals gepakt/gegrepen en vervolgens de keel/hals van die [slachtoffer]
dichtgedrukt en dichtgedrukt gehouden, waardoor die [slachtoffer] geen/onvoldoende lucht en/of
zuurstof heeft kunnen krijgen, althans samendrukkend en/of botsend geweld op de hals van die
[slachtoffer] uitgeoefend, ten gevolge waarvan die [slachtoffer] en haar ongeboren kind zijn
overleden.”

Deze bewezenverklaring steunt op de volgende door het hof uit het vonnis van de rechtbank
overgenomen bewijsmiddelen:

“1. De door verdachte ter zitting van 27 augustus 2019 afgelegde verklaring, voor zover
inhoudend:

Ik heb in de avond van 27 februari 2019 in mijn woning in [plaats] , ruzie gekregen met mijn
echtgenote [slachtoffer] . Ik was erg boos en heb haar geslagen en zag bloed bij haar neus. Ook
heb ik haar bij haar keel gegrepen. Terwijl ik mijn handen om haar keel had, zijn wij gevallen en op
de grond terecht gekomen. Ik lag bovenop haar. Op een gegeven moment zag ik veel bloed. Mijn
handen zaten ook onder het bloed en er zat bloed op mijn broek. Na afloop van de ruzie lag zij op
de grond en stribbelde ze niet meer tegen. Ik zag toen nog wel een enorme beweging in haar
buik. Haar armen en benen bewogen toen niet meer. Ik wist dat zij zwanger was en ging hierbij uit
van een zwangerschapsduur van ongeveer 5 maanden. Zij was hiervoor nog niet naar een dokter
geweest. Het klopt dat de op 28 februari 2019 om 1.13 uur gedane 112-melding van mij afkomstig
was.

2. De door de deskundige dr. H.H. de Boer, arts en patholoog, ter terechtzitting van 27 augustus
2019 afgelegde verklaring, Voor zover inhoudende:

Ik heb sectie verricht op het lichaam van [slachtoffer] . Er heeft in ieder geval samendrukkend
geweld op de hals plaatsgevonden, hetgeen blijkt uit het letsel in het gelaat en de bindvliezen van
de ogen. Voor in de hals is een lijnvormige huidbeschadiging aangetroffen waar een kettinkje in
geponst lag. De huidbeschadiging paste bij de vorm van het kettinkje. Op die plaats is sprake
geweest van samendrukkend geweld op de hals.

In de baarmoeder van het door mij onderzochte lichaam bevond zich een inmiddels overleden
ongeboren foetus. Een ongeboren kind is voor het in leven blijven afhankelijk van de moeder. Als
de moeder overlijdt, zal het kind ook overlijden. Dit is slechts anders als het kind binnen korte tijd
na het overlijden van de moeder uit de baarmoeder wordt gehaald.

3. Een deskundigenrapport afkomstig van het Nederlands Forensisch Instituut van het Ministerie
van Justitie en Veiligheid, zaaknummer 2019.03.01.117, van 21 maart 2019, opgenomen op pagina
239 e.v. van het dossier van de Politie Noord-Nederland met nummer 2019051764 van 29 april
2019, opgemaakt door dr. H.H. de Boer, arts en patholoog, voor zover inhoudend als zijn
verklaring:

Bij de sectie op het lichaam van [slachtoffer] , geboren op 1 juli 1995, is het navolgende gebleken:
voorafgaand aan de sectie werd het lichaam middels total body CT- scan onderzocht. Bij de
beoordeling werd onder andere een breuk van het neusbeen en een foetus in de baarmoeder
gezien.

1. Er waren meerdere letsels in het aangezicht:

- a. Rond de ogen en op de neus was er zwelling en onderhuidse bloeduitstorting. Hierbij waren er
op de neus enkele oppervlakkige huidbeschadigingen en was er een breuk van het neusbeen.

2 Bewezenverklaring, bewijsmiddelen en bewijsoverweging
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- b. Aan de buiten- en binnenzijde van de lippen/mond waren er meerdere bloeduitstortingen en
slijmvliesbeschadigingen.

2. Er waren meerdere letsels op/in de hals:

- a. Uitwendig: voorwaarts op de hals waren er in een gebied van ca. 17 x 7 cm meerdere
onderhuidse bloeduitstortingen. Deze waren deels onregelmatig en deels meer langwerpig Hierbij
was er ook een dwars op de lengteas van het lichaam gelegen, deels ingedroogde
smalle/streepvormige oppervlakkige huidbeschadiging, van ca. 15 x 0,2 cm.

- b. Inwendig; er waren talrijke bloeduitstortingen beiderzijds in de oppervlakkige en diepere
halsspieren. Tevens waren er bloeduitstortingen aan o.a. de binnenzijde van de linkerkaak, in de
mondbodem, aan de voorzijde van het schildkraakbeen en rondom de hoorntjes van het
strottenhoofd.

3. In het gelaat en in de bindvliezen van de oogleden waren er talrijke stipvormige
bloeduitstortingen (petechiën).

4. Er bleek sprake van een zwangerschap, met in de baarmoeder een voor zover te beoordelen
normaal ontwikkelde foetus met een lichaamsgewicht van ca. 845 gram. De voetlengte was ca. 5
cm, passend bij een zwangerschapsduur van ca. 24-28 weken.

Interpretatie van resultaten van de sectie: Er waren bij sectie meerdere letsels rond de ogen, op
de neus en op/in de mond (sub 1 ). Deze letsels zijn alle bij leven ontstaan. De letsels kunnen
enerzijds worden verklaard door uitwendig mechanisch stomp botsend geweld, zoals slaan, stoten
of vallen. De letsels op de neus en mond kunnen anderzijds ook (deels) het gevolg zijn van
samendrukkend geweld (samen- of/afdrukken van de neus en mond). Indien er sprake is geweest
van gelijktijdig afdrukken van de neus en mond kan er belemmering van de luchtwegen en
daarmee van de zuurstofvoorziening hebben plaatsgehad. Middels algehele orgaanschade door
zuurstoftekort kan dit vervolgens tot de dood leiden (verstikking door smoren).

Ook waren er bij sectie meerdere letsels op/in de hals (sub 2). Ook deze letsels zijn alle bij leven
ontstaan. De bevindingen bij letseldatering op twee letsels passen bij letsels die kort (enkele
minuten) voor het overlijden zijn ontstaan. Deze letsels zijn - gezien de bevindingen sub 3 -
tenminste deels het gevolg van samendrukkend geweld op de hals (al dan niet met een structuur).
Een deel van de letsels kan ook het gevolg zijn van stomp-botsend geweld op de hals (zoals
slaan, vallen afstoten). Samendrukkend geweld op de hals kan de bloedsomloop van de hersenen
belemmeren, eventueel met hersenfunctiestoornissen door zuurstoftekort en het overlijden tot
gevolg. Samendrukkend en stomp botsend geweld op de hals kunnen ieder ook prikkeling van
zenuwknopen in de hals veroorzaken, hetgeen (fatale) hartritmestoomissen ('vagal cardiac arrest')
tot gevolg kan hebben. Een andere doodsoorzaak is niet gebleken; Het overlijden wordt derhalve
verklaard door smoren, samendrukkend geweld op de hals en/of stomp botsend geweld op de
hals. Een combinatie hiervan behoort ook tot de mogelijkheden.

Bij sectie bleek er sprake te zijn van een zwangerschap waarvan de zwangerschapsduur wordt
geschat op ca. 24-28 weken (sub 4). Conclusie: Het overlijden van [slachtoffer] , 23 jaren oud,
wordt verklaard door smoren, samendrukkend geweld op de hals of stomp botsend geweld op de
hals (of een willekeurige combinatie hiervan).

4. Een deskundigenbericht afkomstig van het Nederlands Forensisch Instituut van het Ministerie
van Justitie en Veiligheid, zaaknummer 2019.03.01.117, van 25 april 2019, opgenomen op p. 258A
van voornoemd dossier, opgemaakt door dr. H.H. de Boer, arts en patholoog, voor zover inhoudend
als zijn verklaring:

In Nederland wordt bij vroeggeboorte een zwangerschapsduur van 24 weken aangehouden om
levensondersteunend te behandelen. Bij de sectie werd een normaal ontwikkelde foetus met een
zwangerschapsduur van 24-28 weken vastgesteld. Het betreft in dit geval dus in principe een
levensvatbare foetus. Bij het macroscopisch onderzoek van de baarmoeder, de placenta en de
navelstreng, alsmede bij de uitwendige schouw van de foetus werden geen afwijkingen gezien en
er werden geen aanwijzingen (zoals maceratie) gezien voor het overlijden van de foetus
voorafgaand aan het overlijden van de moeder. Dit sluit niet uit dat de foetus kort voor het
overlijden van de moeder reeds dood was; tegelijkertijd is er op basis van het onderzoek geen
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2.3.

2.4.

reden om aan te nemen dat de foetus kort voor het overlijden van de moeder reeds dood was.”

De bewijsoverwegingen van de rechtbank houden, voor zover relevant, het volgende in (met
weglating van voetnoten):

“Inleiding

Uit het dossier en de hierboven opgenomen bewijsmiddelen volgt dat er op 28 februari 2019,
omstreeks 1.13 uur, een 112-melding van verdachte is binnengekomen bij de meldkamer. In
gebrekkig Nederlands heeft verdachte hierin aangegeven dat zijn vrouw dood is en dat er politie
en/of een ambulance naar zijn woning moet komen. Naar aanleiding van deze melding zijn diverse
hulpdiensten ter plaatse gegaan. In de echtelijke slaapkamer is vervolgens de vrouw van
verdachte, het slachtoffer [slachtoffer] , aangetroffen. Tevergeefs werd gepoogd het slachtoffer,
van wie geen hartslag meer is geconstateerd, te reanimeren. Na sectie op het overleden
slachtoffer bleek dat zich in de baarmoeder van het slachtoffer een ongeboren en inmiddels
overleden foetus van ongeveer 24 tot 28 weken bevond.

(…)

Opzet op de dood van het ongeboren levensvatbare kind

De raadsman heeft bepleit dat bij verdachte zowel het opzet om de foetus te doden als het opzet
op de levensvatbaarheid van de ongeboren foetus heeft ontbroken.

De rechtbank stelt voorop dat een ongeboren kind op grond van art. 82a Sr wordt aangemerkt als
"een ander" die van het leven beroofd kan worden, indien de ongeboren vrucht naar redelijkerwijs
verwacht mag worden in staat is buiten het moederlichaam in leven te blijven. Bij een
zwangerschapsduur van 24 weken en langer wordt - behoudens zich eventueel voordoende
bijzondere omstandigheden - aangenomen dat hiervan sprake is.

Uit het deskundigenbericht van de arts en patholoog volgt dat bij de sectie een normaal
ontwikkelde foetus met een zwangerschapsduur van 24 tot 28 weken is vastgesteld. Dit maakt
dat de rechtbank de ongeboren vrucht op het moment van de door verdachte op de moeder van
de ongeboren vrucht uitgeoefende geweldshandelingen beschouwt als "een ander" als bedoeld in
art. 82a Sr en art. 287 Sr.

Naar het oordeel van de rechtbank heeft verdachte, die naar eigen zeggen uitging van een
zwangerschapsduur van ongeveer 5 maanden, bewust de aanmerkelijke kans aanvaard dat
sprake was van een in beginsel levensvatbare foetus. De rechtbank neemt hierbij in aanmerking
dat een zwangerschapsduur van 5 maanden overeenkomt met een zwangerschapsduur van 20
tot 26 weken.

De rechtbank stelt vast dat niet is gebleken dat verdachte tijdens de gewelddadige ruzie primair
gericht was op het doden van het ongeboren kind, zodat niet kan worden vastgesteld dat hij
zogenaamd vol opzet op de dood van het ongeboren kind heeft gehad. De rechtbank dient
daarom te beoordelen of verdachte hierop het voorwaardelijk opzet had.

De rechtbank overweegt dat het een algemene ervaringsregel is dat een ongeboren kind zonder
medisch ingrijpen spoedig na het overlijden van de moeder het leven zal laten. Nu het een
algemene ervaringsregel betreft, moet verdachte hiervan ook op de hoogte zijn geweest. Door
niettemin dodelijk geweld op de moeder van het ongeboren kind uit te oefenen, in de wetenschap
dat zij zwanger was, heeft verdachte bewust de aanmerkelijke kans aanvaard dat het ongeboren
kind door die handelingen eveneens zou overlijden.

Gelet op het voorgaande acht de rechtbank de ten laste gelegde doodslag op het ongeboren
levensvatbare kind eveneens wettig en overtuigend bewezen.”

Het hof heeft het vonnis bevestigd met verbetering en aanvulling van gronden. De samenvatting
van de in hoger beroep gevoerde verweren van de verdediging en de aanvullende en
verbeterende overwegingen van het hof houden het volgende in:
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“Inleiding

In hoger beroep heeft de verdediging namens verdachte de navolgende verweren gevoerd:

1. het (voorwaardelijk) opzet op het om het leven brengen van [slachtoffer] heeft bij verdachte
ontbroken;

2. het (voorwaardelijk) opzet op het om het leven brengen van haar ongeboren kind heeft bij
verdachte eveneens ontbroken, net zoals

3. het (voorwaardelijk) opzet van de verdachte op de levensvatbaarheid van de vrucht heeft
ontbroken;

4. er is sprake van eendaadse samenloop.

De verdediging stelt voorop dat er geen discussie bestaat over de vraag of [slachtoffer] door het

handelen van verdachte om hef leven is gekomen en ditzelfde geldt voor het overlijden van

het ongeboren kind. Hun beider overlijden is het gevolg van het handelen van verdachte. De

reden van het ingestelde beroep is dat verdachte nogmaals een oordeel over genoemde

verweren wenst.

Het (voorwaardelijk) opzet op de levensberoving van [slachtoffer]

Naar het oordeel van het hof komt de rechtbank op rechtens correcte wijze – na vaststelling van
het voor strafbaarheid benodigde oorzakelijke verband tussen de verweten gedragingen van
verdachte en het ten gevolge daarvan overlijden van het slachtoffer – tot de bewezenverklaring
van opzet tot levensberoving aan de hand van een voorwaardelijk opzetredenering. Het hof heeft
daar niets aan toe te voegen.

De omstandigheid dat dit aldus bewezenverklaard opzet niet zonder meer volgt uit de
verklaringen van verdachte, zoals de verdediging betoogt, doet hieraan niet af. Daar waar de
verdediging aanvoert dat verdachte niet de bedoeling had zijn vrouw van het leven te beroven,
verdachte niet kan uitleggen waarom hij zo heeft gehandeld, hij oprecht verdriet heeft over het
verlies van zijn vrouw, hij dit nooit zo heeft gewild, hij zich heeft verloren in boosheid, hij –
achteraf gezien – niet meer wist wat hij deed en zich niet meer in de hand had, vormen dit geen
omstandigheden die in de weg staan om het voor strafbaarheid van zijn handelen benodigde
opzet aan verdachte toe te rekenen op de wijze als door de rechtbank doeltreffend gemotiveerd.
Voor zover de verdediging zich op grond van deze – soms elkaar tegensprekende – emoties op
het standpunt stelt dat niet kan worden gezegd dat verdachte met zijn handelen de dood van zijn
echtgenote tot motief of oogmerk heeft gehad en dat dit een beletsel vormt voor een
bewezenverklaring van ten laste gelegd opzet, stelt zij een eis die niet door het recht wordt
gesteld. Het beoogd of gewenst zijn van het ingetreden gevolg als voorwaarde tot
bewezenverklaring van het verweten delict, maakt geen deel uit van de strafbaarstelling van
doodslag als bedoeld in artikel 287 van het Wetboek van Strafrecht. Het vormt daarin geen
subjectief bestanddeel. De kern van een voorwaardelijk opzet-redenering is vervolgens dat een
verondersteld haperend of tekortschietend ‘willen’ min of meer gecompenseerd wordt door een
beargumenteerd aan de verdachte toegerekend ‘weten’ dat besloten ligt in de formule van de
bewuste aanvaarding door verdachte van een aanmerkelijke kans dat een strafbaar gesteld
gevolg intreedt, in dit verband de aanvaarding van de aanmerkelijke kans dat het slachtoffer als
gevolg van zijn bewezenverklaard handelen zou komen te overlijden. Het tot een vrijspraak
beoogde verweer treft derhalve geen doel.

Het (voorwaardelijk) opzet op de levensberoving van het ongeboren kind en de al dan niet

bijkomende eis van voorwaardelijk opzet op de levensvatbaarheid van de vrucht

Naar het oordeel van het hof stelt de rechtbank volgens de regelen der kunst het oorzakelijk
verband vast tussen de gedragingen van de verdachte ten opzichte van zijn vrouw en het ten
gevolge hiervan overlijden van het ongeboren kind. Het hof heeft hierop niets aan te vullen.

Vervolgens dient de vraag zich aan wat aard en strekking is van artikel 82a van het Wetboek van
Strafrecht (Sr), dat luidt:
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Onder een ander, of een kind bij of kort na de geboorte, van het leven beroven wordt begrepen: het
doden van een vrucht die naar redelijkerwijs verwacht mag worden in staat is buiten het
moederlichaam in leven te blijven.

De rechtbank overweegt onder verwijzing naar rechtspraak en wetsgeschiedenis - terecht - dat
naar geldend recht wordt aangenomen dat van een dergelijke levensvatbaarheid kan worden
gesproken bij een zwangerschapsduur van 24 weken en langer.

De verdediging wijst in dit verband allereerst op een in haar woorden onnavolgbare redenering
met betrekking tot de vaststelling van de zwangerschapsduur. Door het Nederlands Forensisch
Instituut is door onderzoek van de patholoog vastgesteld dat de foetus normaal was ontwikkeld
en de zwangerschapsduur tussen de 24 tot 28 weken was.

Verdachte heeft bij voortduring verklaard dat hij meende dat zijn vrouw op het moment van haar
overlijden 5 maanden zwanger was. De rechtbank - aldus de verdediging - komt met een
rekensom die inhoudt dat een zwangerschapsduur van 5 maanden overeenkomt met 20 tot 26
weken en dat kan niet kloppen.

Het hof deelt het standpunt van de verdediging dat een zwangerschapsduur van 5 maanden
overeenkomt met 21,5 weken. De berekening van de rechtbank kan niet in stand blijven.

Wat evenwel over het hoofd wordt gezien is dat verdachte zijn schatting van de
zwangerschapsduur baseert op een bezoek dat hij heeft gebracht aan zijn overburen, de familie
[…] . Verdachte verklaart bij die gelegenheid voor het eerst te hebben verteld over de
zwangerschap van zijn vrouw. Hij verklaart: ‘Ze kwamen er achter dat ze ongeveer 5 maanden
zwanger was’.1 Als hierbij de verklaring van de dochter des huizes wordt betrokken, die zij heeft
afgelegd op 28 februari 2019, dan blijkt dat dit bezoek van verdachte 3 weken eerder had
plaatsgevonden.2 Rekening houdend met deze periode zou de 24 wekentermijn ook in de
redenering van verdachte op het tijdstip van overlijden van [slachtoffer] wel degelijk zijn
overgeschreden.

De verdediging acht het bovenstaande van belang in verband met haar stelling dat op grond van
voornoemd artikel 82a Sr van strafbaarheid alleen sprake kan zijn indien er bewijs voorhanden is
van opzet bij verdachte op de levensvatbaarheid van de vrucht. Het gaat - aldus de verdediging -
hier niet om een geobjectiveerd bestanddeel. Nu dit bewijs ontbreekt dient vrijspraak te volgen
voor de verweten doodslag op het ongeboren kind.

Het hof verstaat het verweer aldus dat het gestelde in artikel 82a Sr volgens de verdediging moet
worden opgevat als een constitutief subjectief delictsbestanddeel in het ten laste gelegde feit en
dat in dit geval zou vallen onder de opzet-eis, benodigd voor een bewezenverklaring van
doodslag.

Het hof deelt deze opvatting niet. In de Memorie van Toelichting op Titel IX van het Eerste Boek
van het Wetboek van Strafrecht, waarin zoals blijkt uit de aanhef de ‘Betekenis van sommige in
het wetboek voorkomende uitdrukkingen’ staat opgenomen, wordt benadrukt dat het niet de
bedoeling van deze titel is om de in het wetboek gebezigde uitdrukkingen te definiëren. ‘De
uitlegging der wet is de taak des regters, niet die des wetgevers.’3 Tijdens de beraadslaging in de
Tweede Kamer verwoordt minister Modderman het als volgt: ‘Geen de minste twijfel is mogelijk,
wanneer men de Memorie van Toelichting leest. Deze titel is niet bestemd om definitien te geven
(...) Deze Titel is noodig om de technische beteekenis. aan te wijzen van die uitdrukkingen, die in
dit ontwerp, hetzij eene ruimere, hetzij eene engere beteekenis hebben dan elders, of die elders
dubbelzinnig zijn.’4

Van Hattum5 - die auteur is van het eerste deel van dit tweedelige materieel strafrechtelijke
handboek - sluit zijn paragraaf over ‘Opzet t.a.v. delictsbestanddelen welker betekenis de wet
elders heeft omschreven of uitgebreid’, waarin hij een aantal artikelen uit de betekenistitel heeft
besproken, af met de conclusie dat de gegeven betekenisuitbreiding voor het opzet geen
betekenis heeft.

In de lijn van het vorenstaande - en derhalve anders dan de rechtbank heeft geoordeeld - is het
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hof van oordeel dat voornoemd artikel 82a Sr, dat in werking is getreden met ingang van 1
november 1984 en ingevoegd is in het kader van de legalisering (onder strikte voorwaarden) van
abortus provocatus, naar doel en strekking in het onderhavig te beoordelen geval niet heeft
beoogd ten aanzien van een ongeboren kind een bijzondere opzet-relatie aan te brengen in de
door de verdediging bedoelde zin. Toereikend voor strafbaarheid van dit onderdeel is hier de bij de
verdachte vastgestelde wetenschap van de zwangerschap van zijn vrouw, waarmee ook de
voorzienbaarheid van het trieste gevolg van zijn handelen is gegeven. Het tot vrijspraak beoogde
verweer wordt dan ook verworpen.

Het hof sluit zich aan bij de wijze waarop de rechtbank via een voorwaardelijk opzet-redenering
tot bewijs komt van de ten laste gelegde doodslag op het ongeboren levensvatbare kind.”

Het tweede middel

Het tweede middel bevat de klacht dat het hof ten onrechte heeft geoordeeld dat het in art. 287
Sr opgenomen delictsbestanddeel ‘een ander van het leven beroven’ – zoals toegelicht in art. 82a
Sr – niet onder het opzetvereiste valt.

Art. 287 Sr luidt als volgt:

“Hij die opzettelijk een ander van het leven berooft, wordt, als schuldig aan doodslag, gestraft met
gevangenisstraf van ten hoogste vijftien jaren of geldboete van de vijfde categorie.”

Art. 82a Sr bepaalt:

“Onder een ander, of een kind bij of kort na de geboorte, van het leven beroven wordt begrepen:
het doden van een vrucht die naar redelijkerwijs verwacht mag worden in staat is buiten het
moederlichaam in leven te blijven”.

In cassatie kan als vaststaand worden aangenomen dat in het onderhavige geval sprake was
van ‘een ander van het leven beroven’ als bedoeld in art. 287 jo. 82a Sr, nu het hof heeft
vastgesteld dat de 24-wekentermijn, op het tijdstip van overlijden van de vrouw van de
verdachte, reeds was overgeschreden. Tegen dat oordeel wordt in cassatie niet opgekomen.

Het middel keert zich tegen het oordeel van het hof dat er in een geval als het onderhavige geen
‘bijzondere opzet-relatie’ wordt verlangd als gevolg van de introductie van art. 82a Sr. Voorts
klaagt het middel dat het oordeel van het hof, inhoudend dat niet vereist is dat het opzet van de
verdachte – al dan niet in voorwaardelijke vorm – gericht was op het doden van een vrucht die
naar redelijkerwijs verwacht mag worden in staat is buiten het moederlichaam in leven te blijven,
onjuist is. Omdat naar de gebruikelijke opzet-redenering – die erop neerkomt dat het opzet
betrekking heeft op alle delictsbestanddelen in de delictsomschrijving volgend op ‘opzettelijk’ – het
bestanddeel ‘een ander’ in art. 287 Sr wordt bestreken door het opzetvereiste, ziet het opzet
volgens de steller van het middel logischerwijs ook op de uitleg die daaraan wordt gegeven in art.
82a Sr.

Bespreking van het middel

Het gaat in cassatie om de vraag of de introductie van de begripsbepaling in art. 82a Sr tot
gevolg heeft dat ten laste van de verdachte tevens bewezen moet worden dat hij
(voorwaardelijk) opzet had op de levensvatbaarheid van het kind. In afwijking van het ter
terechtzitting in hoger beroep gevoerde verweer, heeft het hof overwogen dat het bepaalde
in art. 82a Sr niet moet worden beschouwd als een constitutief subjectief delictsbestanddeel
in het ten laste gelegde feit. Het hof heeft geoordeeld dat met de introductie van art. 82a Sr
niet is beoogd ten aanzien van een ongeboren kind een bijzondere opzet-relatie aan te
brengen in de door de verdediging bedoelde zin. Daarmee wijkt het hof af van het oordeel
van de rechtbank dat de verdachte – die naar eigen zeggen uitging van een
zwangerschapsduur van ongeveer 5 maanden – bewust de aanmerkelijke kans heeft
aanvaard dat sprake was van een in beginsel levensvatbare foetus.

3 De middelen
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Bij de Wet van 1 mei 1981, Stb. 257 (Wet afbreking zwangerschap) is in art. 82a Sr de
definitiebepaling van ‘een ander van het leven beroven’ in het Algemeen Deel van het
Wetboek van Strafrecht opgenomen. Uit de Memorie van Toelichting bij het ontwerp dat tot
deze wet heeft geleid, kan worden opgemaakt dat de wetgever met de begripsbepaling in
art. 82a Sr mede oog heeft gehad ‘een ander van het leven beroven’ als bedoeld in art. 287
Sr.6 Uit de begripsbepaling van art. 82a Sr vloeit voort dat het beëindigen van het leven van
een ongeboren vrucht gelijkgesteld is aan opzettelijke levensberoving en aan een misdrijf
tegen het leven gericht, als bedoeld in Titel XIX van het Tweede boek van het Wetboek van
Strafrecht. Daarvan is sprake als deze levensbeëindiging op een zodanig tijdstip plaatsvindt,
dat de vrucht naar ervaringsregels, gezien de stand van de medische wetenschap, een
redelijke kans maakt na de geboorte in leven te blijven.7De wetgever heeft bedoeld langs de
weg van art. 82a Sr behandelingen te verbieden die gericht zijn op het afbreken van
zwangerschap, indien de vrucht zodanig is ontwikkeld dat deze als levensvatbaar is te
beschouwen.8 In de keuze voor deze formulering heeft de wetgever zich welbewust bediend
van een fictie, “omdat het levensvatbaar zijn van een vrucht pas onomstotelijk kan worden
vastgesteld, nadat deze levend ter wereld is gebracht en – mogelijk dank zij de geboden
medische verzorging – in leven is gebleven”.9 Vanuit de gedachte dat doding veronderstelt
dat er leven is geweest, verschaft deze fictie helderheid over de vraag wanneer sprake is
van het begin van leven.10 Volgens Schalken was zo’n speciale constructie nodig, omdat een
vrucht eerst na de natuurlijke geboorte tot ‘mens’ wordt in de zin van de algemene
dodingsdelicten, zodat voor de levensvatbare ‘mens in wording’ bijzondere strafrechtelijke
bescherming moest worden gecreëerd.11 Uit HR 29 mei 1990, ECLI:NL:HR:1990:ZC8539, NJ
1991/217 m.nt. T.M. Schalken kan worden opgemaakt dat aan de ‘redelijke verwachting’ van
levensvatbaarheid niet afdoet dat de vrucht – eenmaal ter wereld gekomen – niet (lang) in
leven kan blijven. Bij die ‘redelijke verwachting’ gaat het dus om de duur van de
zwangerschap, waarvoor de levensvatbaarheidsgrens van 24 weken, zoals opgenomen in
art. 82a Sr, bepalend is.

De vraag of het vereiste opzet in art. 287 Sr, sinds de introductie van voornoemde
begripsbepaling, tevens betrekking heeft op de levensvatbaarheid van die ‘ander’, blijft in de
wetsgeschiedenis onbesproken. Met de steller van het middel meen ik dat bij die stand van
zaken aangenomen moet worden dat voor art. 287 Sr het algemene uitgangspunt geldt dat
waar de wetgever het woord ‘opzettelijk’ in de delictsomschrijving heeft opgenomen, hij door
de plaatsing in de zin heeft willen aanwijzen waarop dat opzet betrekking heeft.12 Vanuit dat
uitgangspunt bezien heeft het bestanddeel ‘opzettelijk’ in art. 287 Sr tevens betrekking op
het daarop volgende ‘een ander van het leven beroven’. Voor dat standpunt kan steun
worden gevonden in het commentaar van Machielse op art. 82a Sr, waarin hij erop wijst dat
in grenssituaties moeilijkheden kunnen ontstaan:

“Want, ook al zou de rechter overtuigd zijn van de levensvatbaarheid van de vrucht, dan
dient ook nog genomen te worden de barrière van het bewijs van het opzet. Weliswaar is de
actieradius hiervan dank zij de aanvaarding van het voorwaardelijk opzet danig uitgebreid,
doch juist in grensgevallen kan de dader wellicht aannemelijk maken, dat hij er op vertrouwd
heeft, dat de vrucht nog niet in staat was buiten het moederlichaam in leven te blijven. Een
beroep op het ontbreken van opzet zal wanneer verdachte medisch geschoold is minder snel
ingang vinden. In HR 29 mei 1990, NJ 1991/217 werd door de feitelijke rechter dit opzet
bewezen geacht, onder meer omdat de veroordeelde gynaecoloog welbewust had afgezien
van het meer exact vaststellen van de zwangerschapsduur met behulp van
echografie/echoscopie”.13

De door het hof aangehaalde passage van Van Hattum lijkt het voorgaande tegen te
spreken. Anders dan het hof meen ik echter dat de door het hof aangehaalde passage uit
zijn Hand- en leerboek van het Nederlandse strafrecht, niet zonder meer kan worden toegepast
op de betekenisuitbreiding van ‘een ander van het leven beroven’ als bedoeld in art. 82a Sr.
De begripsbepaling van art. 82a Sr wordt in het boek van Van Hattum niet besproken,
eenvoudigweg omdat deze bepaling destijds nog niet bestond. Wel beschrijft Van Hattum
een tweetal voorbeelden in verband met de ‘bijzondere moeilijkheid die zich voordoet
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wanneer de wet aan enige in een en delictsomschrijving gebruikte term elders een
uitbreidende betekenis heeft gegeven’.14 Hij noemt in het kader van het eerste voorbeeld
het begrip ‘ambtenaar’ als bedoeld in art. 180 (oud) Sr. In dat verband stelt hij dat “de
moeilijkheid (…) niet [ligt] in de artikelen 84 of 183 Sr”, artikelen waarin een uitbreiding van
het begrip ‘ambtenaar’ wordt gegeven, “maar in art. 180 Sr zelf en in alle artikelen waarin
het begrip ambtenaar voorkomt als delictsbestanddeel ten aanzien waarvan opzet wordt
gevorderd (bv. art. 184 Sr)”.15 Hij stelt vervolgens dat voorwaardelijk opzet ten aanzien van
het begrip ‘ambtenaar’ voldoende zal zijn en dat hetzelfde geldt voor zover het een
uitbreiding van dat begrip in de artikelen 84 en 183 Sr betreft.16

Deze passages lees ik zo, dat Van Hattum er in dit voorbeeld van uit gaat dat – nu het
begrip in de delictsomschrijving volgt op het bestanddeel ‘opzettelijk’ – tevens
(voorwaardelijk) opzet ten aanzien van die elders in de wet (uitgebreide)
begripsomschrijving moet blijken. Anders ziet hij dat kennelijk voor het tweede voorbeeld dat
hij noemt, namelijk voor ‘zwaar lichamelijk letsel’ in de zin van art. 82 Sr in verbinding met
art. 302 Sr. De moeilijkheid zit hem voor die gevallen, volgens Van Hattum, niet in de gegeven
uitbreiding van het begrip ‘zware mishandeling’, maar in de uitleg van wat daar – blijkens de
jurisprudentie – naar algemeen spraakgebruik onder kan vallen. Opzet zal volgens hem
mogen worden aangenomen “wanneer de dader wist welk feitelijk letsel hij toebracht en hij
bovendien enig begrip gehad heeft dat zulk letsel als ernstig letsel kan worden beschouwd”.
Op basis daarvan komt hij tot de conclusie dat “de gegeven betekenisuitbreiding voor het
opzet geen betekenis heeft”.17 Anders dan het hof kennelijk tot uitgangspunt neemt, ligt
daarin niet besloten dat art. 302 Sr geen opzet vereist is op het ‘zwaar lichamelijk letsel’.18

Reeds daarom is het kennelijke standpunt van het hof dat mutatis mutandis hetzelfde geldt
voor de levensvatbaarheid van de ‘ander’ in art. 287 jo. 82a Sr niet juist. Bovendien lees ik
de conclusie van Van Hattum dat ‘de gegeven betekenisuitbreiding voor het opzet geen
betekenis heeft’ – anders dan het hof – zo, dat die slechts betrekking heeft op de door Van
Hattum beschreven betekenisbepaling in art. 82 Sr van ‘zwaar lichamelijk letsel’ in de context
van art. 302 Sr.

Het hof heeft geoordeeld dat voor strafbaarheid van ‘een ander van het leven beroven’ in
de zin van art. 82a Sr toereikend is dat vastgesteld is dat de verdachte wetenschap had van
de zwangerschap van zijn vrouw en dat daarmee de voorzienbaarheid van het trieste gevolg
van zijn handelen is gegeven. Daarin ligt besloten dat het hof heeft geoordeeld dat de
levensvatbaarheid van de vrucht, oftewel de leeftijd van die ongeborene van minimaal 24
weken, moet worden beschouwd als een geobjectiveerd bestanddeel in art. 287 Sr waarop
het (voorwaardelijk) opzet van de verdachte niet hoeft te zijn gericht. Gelet op het
voorgaande, getuigt dat oordeel van een onjuiste rechtsopvatting.

Tot cassatie hoeft dat echter niet te leiden. Het hof heeft zich aangesloten bij het oordeel
van de rechtbank dat via een voorwaardelijk opzet-redenering tot bewijs van de ten laste
gelegde doodslag op het ongeboren levensvatbare kind kan worden gekomen. Voorts blijkt
uit de bewijsoverwegingen van het hof dat ook als de lezing van de verdachte over zijn
opvatting van de duur van de zwangerschap wordt gevolgd, op het tijdstip van het
overlijden van zijn vrouw de 24 weken-termijn al was overschreden. Daarmee ligt in het
oordeel van het hof besloten dat de verdachte (tevens) voorwaardelijk opzet had op het
doden van een levensvatbare ongeboren vrucht.

Het middel is dus terecht voorgesteld, maar leidt niet tot cassatie.

Het eerste middel behelst de klacht dat het oordeel van het hof dat de verdachte voorwaardelijk
opzet heeft gehad op de dood van het ongeboren kind onjuist is dan wel onvoldoende is
gemotiveerd, nu uit de bewijsmiddelen niet blijkt dat de verdachte zich ten tijde van het
gewelddadig handelen ten opzichte van zijn vrouw bewust was van de mogelijkheid dat het
ongeboren kind als gevolg daarvan zou kunnen komen te overlijden.

4 Het eerste middel
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4.2. Bespreking van het eerste middel

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 zich
willens en wetens heeft blootgesteld aan de aanmerkelijke kans 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. Het begrip “aanmerkelijke kans” dient niet afhankelijk te worden gesteld
van de aard van het gevolg. Het zal steeds moeten gaan om een kans die naar algemene
ervaringsregels aanmerkelijk is te achten. Hieronder wordt verstaan de in de gegeven
omstandigheden reële, niet onwaarschijnlijke mogelijkheid.19

Indien de verklaringen van de verdachte en/of eventuele getuigenverklaringen geen inzicht
geven omtrent hetgeen ten tijde van de gedraging in de verdachte is omgegaan zal de
vraag of moet worden aangenomen dat sprake is van voorwaardelijk opzet, 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 bewust heeft aanvaard.20

Het hof heeft zich aangesloten bij de voorwaardelijk opzet-redenering van de rechtbank,
behalve voor zover de rechtbank geoordeeld heeft dat op grond van art. 287 jo. 82a Sr
tevens moet blijken van (voorwaardelijk) opzet op de levensvatbaarheid van de
ongeborene.21 Zodoende heeft het hof geoordeeld dat het een algemene ervaringsregel is
dat een ongeboren kind zonder medisch ingrijpen spoedig na het overlijden van de moeder
het leven zal laten. Nu het een algemene ervaringsregel betreft, moet de verdachte hiervan
ook op de hoogte zijn geweest. Door niettemin dodelijk geweld op de moeder van het
ongeboren kind uit te oefenen, in de wetenschap dat zij zwanger was, heeft de verdachte
bewust de aanmerkelijke kans aanvaard dat het ongeboren kind door die handelingen
eveneens zou overlijden.

Het middel keert zich blijkens de toelichting tegen het als een soort ‘feit van algemene
bekendheid’ presenteren van de algemene ervaringsregel dat een ongeboren kind zonder
medisch ingrijpen spoedig na het overlijden van de moeder het leven zal laten en dat de
verdachte daarvan op de hoogte moet zijn geweest. Dat de vrouw van de verdachte door
zijn toedoen is overleden, betekent volgens de steller van het middel niet (zonder meer) dat
de verdachte zich op dat moment ook bewust was van het feit dat door zijn handelen niet
alleen zijn vrouw, maar ook de ongeborene zou komen te overlijden. Er lijkt daarbij eerder
sprake te zijn geweest van voor de verdachte ‘onvoorzien gevolg van een zeer onvoorzichtig
en aanmerkelijk verwijtbaar handelen’.

Bij het gebruik van algemene ervaringsregels in de bewijsmotivering en de toepassing van
het voorwaardelijk opzet gaat het om een objectieve toetsing aan algemene kennis, een
vergelijking tussen de verdachte en een normaal mens.22 Anders dan de steller van het
middel tot uitgangspunt lijkt te nemen, is het voor een algemene ervaringsregel niet vereist
dat iedereen moet worden geacht hiermee bekend te zijn. Het moet – net als bij feiten van
algemene bekendheid – gaan om 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.23

Het oordeel van het hof dat het gegeven, dat een ongeboren kind zonder medisch ingrijpen
spoedig na het overlijden van de moeder het leven zal laten, een algemene ervaringsregel
is, is niet onbegrijpelijk.24 Het kan als algemeen bekend gegeven worden aangenomen dat
de ongeboren vrucht zich in een kwetsbare en afhankelijke positie bevindt ten opzichte van
zijn moeder. Een ongeboren vrucht is voor de onontbeerlijke toevoer van zuurstof en
voedingsstoffen immers afhankelijk van zijn moeder. Valt die toevoer weg, door bijvoorbeeld
het overlijden van de moeder, dan zal de ongeborene niet op natuurlijke wijze in leven
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kunnen blijven. Dat de verdachte daarvan niet op de hoogte zou zijn, omdat hij ‘geen enkele
ervaring met het doden van een zwangere vrouw’ had en ‘ook beslist niet de intentie had
om zijn vrouw te doden’, doet aan het voorgaande niet af.

Ook voor zover het middel klaagt dat uit de bewijsmiddelen niet blijkt van een bewuste
aanvaarding van wat de steller van het middel het ‘niet voorziene gevolg’ noemt, kan het
niet slagen. Door dodelijk geweld op zijn vrouw uit te oefenen, terwijl hij wist dat zij
zwanger was, heeft de verdachte naar het oordeel van het hof bewust de aanmerkelijke
kans aanvaard dat het ongeboren kind door die handelingen zou komen te overlijden. Gelet
op de aard van de gedragingen van de verdachte, bestaande uit onder meer het gedurende
enige tijd dichtknijpen en/of -drukken van de hals van zijn vrouw, acht ik dat oordeel van het
hof niet onbegrijpelijk.25 Uit de bewijsvoering van het hof kan bovendien worden opgemaakt
dat de verdachte de mogelijke gevolgen van de dood van zijn vrouw voor het ongeboren
kind, kennelijk onverschillig liet. Hij heeft immers verklaard dat hij, toen zijn vrouw na de
ruzie op de grond lag en niet meer bewoog, nog een enorme beweging in haar buik heeft
gezien voordat hij de hulpdiensten inschakelde. Desalniettemin heeft hij toen nagelaten
melding te maken van het feit dat zijn vrouw zwanger was.26 Dat heeft de kans, dat ook het
ongeboren kind zou overlijden, aanmerkelijk vergroot.27 Kennelijk heeft het hof geoordeeld
dat de gedragingen van de verdachte naar hun uiterlijke verschijningsvorm kunnen worden
aangemerkt als zo zeer gericht op de dood van de ongeborene dat het – behoudens contra-
indicaties – niet anders kan zijn dan dat de verdachte de aanmerkelijke kans op het
desbetreffende gevolg heeft aanvaard.

Het middel faalt.

Het derde middel klaagt dat het hof ten onrechte, althans onbegrijpelijk gemotiveerd, heeft
geoordeeld dat sprake is van meerdaadse samenloop, terwijl in vastgestelde feiten besloten ligt
dat sprake is geweest van één geweldsuitbarsting en de strekking van de bewezen verklaarde
strafbare feiten niet uiteenloopt, zodat niet gezegd kan worden dat om die reden geen sprake kan
zijn van eendaadse samenloop of van een voortgezette handeling.

Voor de bewezenverklaring verwijs ik naar het citaat onder 2.2.

In het in zoverre door het hof bevestigde vonnis van de rechtbank is – voor zover relevant – het
volgende opgenomen:28

“De rechtbank overweegt dat van eendaadse samenloop als bedoeld in art. 55 lid 1 Sr sprake is
indien de bewezen verklaarde 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, terwijl de strekking van de desbetreffende strafbepalingen niet (meer dan
enigszins) uiteenloopt. Hierbij geldt in het bijzonder bij gevolgsdelicten het uitgangspunt 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.

In het onderhavige geval is sprake van een impliciet cumulatieve tenlastelegging, waarbij zowel
doodslag op het slachtoffer [slachtoffer] als doodslag op haar ongeboren kind is ten laste gelegd.
Aangezien het delict doodslag een gevolgdelict betreft, is, alhoewel de verschillende gevolgen uit
hetzelfde feit of feitencomplex voortvloeien, geen sprake van eendaadse samenloop. De doodslag
op [slachtoffer] en de doodslag op hun ongeboren kind leveren namelijk twee verschillende
verwijten op. Naar het oordeel van de rechtbank is er daarom sprake van meerdaadse samenloop
als bedoeld in art. 57 Sr.”

Het hof heeft, in reactie op een ter terechtzitting in hoger beroep gevoerd verweer, voorts nog
het volgende opgenomen in zijn arrest:29

“Mocht het hof komen tot een bewezenverklaring van beide in de tenlastelegging opgenomen
doodslagen, dan is er in de opvatting van de verdediging in het kader van de straftoemeting
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sprake van eendaadse samenloop, nu het gaat om één complex van feitelijke gedragingen die - bij
een bewezenverklaring - hebben geleid tot.de dood van de vrouw van verdachte. Door haar
overlijden is het ongeboren kind ook overleden, maar uit niets blijkt dat de gedragingen van
verdachte afzonderlijk waren gericht tegen het ongeboren kind, aldus de verdediging. Naar
geldend recht dient in het bijzonder bij gevolgdelicten zoals in het onderhavige geval aan de orde,
als uitgangspunt te gelden dat elk gevolg - ook indien de verschillende gevolgen uit hetzelfde feit
of feitencomplex voortvloeien - een zelfstandige vervulling van de delictsomschrijving oplevert en
daarom in beginsel van een eendaadse samenloop of voortgezette handeling geen sprake is.

Het recht geeft geen steun aan de voor het overige niet nader onderbouwde opvatting van de
verdediging dat in het kader van de vraag naar eendaadse of meerdaadse samenloop bij
gevolgdelicten als in het onderhavige geval aan de orde, een ander meer beperkter
causaliteitscriterium aan de orde zou zijn dan het gangbare criterium van de toerekening naar
redelijkheid. Van een uitzonderingsgeval op deze algemene regel is niet gebleken. Ook dit verweer
treft derhalve geen doel.”

Bespreking van het derde middel

In zijn overzichtsarresten van 20 juni 2017 heeft de Hoge Raad algemene overwegingen
besteed aan de afbakening tussen de eendaadse samenloop en de voortgezette handeling
ten opzichte van de meerdaadse samenloop.30 De overwegingen uit die 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. Bij 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.31 Als uitgangspunt heeft te gelden dat bij
gevolgdelicten 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.32 Voorbeelden daarvan zijn het doden van meerdere personen door één
schot of een verkeersongeval in de zin van art. 6 Wegenverkeerswet 1994 waarbij meerdere
slachtoffers vallen.33

In het onderhavige geval zijn twee gevolgdelicten bewezenverklaard, namelijk tweemaal
doodslag (art. 287 Sr). Het gaat hier om twee verschillende gevolgen – de dood van de
vrouw van de verdachte en de dood van haar ongeboren kind – die voortkomen uit dezelfde
handelingen. Met het toepassen van geweld op zijn vrouw heeft de verdachte niet alleen
haar dood, maar ook de dood van haar ongeboren kind bewerkstelligd. Met die handelingen
hebben meerdere normschendingen plaatsgevonden.34 Het oordeel van het hof dat sprake is
van meerdaadse samenloop getuigt daarom niet van een onjuiste rechtsopvatting en is niet
onbegrijpelijk.

Overigens zou het middel, indien het wel terecht zou zijn voorgesteld, niet tot cassatie
hoeven te leiden 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.35

Het middel is vergeefs voorgesteld.

Het tweede middel is terecht voorgesteld, maar behoeft niet tot cassatie te leiden. De overige
twee middelen falen. Het derde middel kan naar mijn inzicht worden afgedaan met de aan art. 81
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lid 1 RO ontleende motivering.

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

Deze conclusie strekt tot verwerping van het beroep.
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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". Zie ook HR 29 mei 2018, ECLI:NL:HR:2018:718, NJ 2019/103,
m.nt. H.D. Wolswijk, rov. 5.3.2.

HR 25 maart 2003, ECLI:NL:HR:2003:AE9049, NJ 2003/552 m.nt. Y. Buruma (HIV I), rov. 3.6; vgl. ook
HR 30 mei 2017, ECLI:NL:HR:2017:973.

Zie de bespreking van het tweede middel

De Hullu a.w., p. 222.

HR 11 januari 2011, ECLI:NL:HR:2011:BP0291, NJ 2011/116 m.nt. P.A.M. Mevis (rov. 3.2.1).

Vgl. HR 25 juli 1934, W 12813, waarin het ging om een veroordeling wegens art. 297 (oud) Sr. Door
het inspuiten van zinksulfaat in de baarmoeder stierf de moeder, ten gevolge waarvan ook haar
ongeboren vrucht kwam te overlijden.

Vgl. HR 10 november 2015, ECLI:NL:HR:2015:3245, waarin ten aanzien van het eenmaal
schoppen/trappen richting de buik van het zwangere slachtoffer, nu juist werd geoordeeld dat die
handeling niet zodanig is geweest dat uit de aard van deze handeling kan worden afgeleid dat het
opzet van de verdachte gericht was op het doden van het ongeboren kind.

Zie de als bewijsmiddel 1 gebezigde verklaring van de verdachte en de door het hof overgenomen
bewijsoverwegingen van de rechtbank onder ‘Inleiding’.

Vgl. de conclusie van mijn ambtgenoot Aben in zijn conclusie voorafgaand aan HR 20 maart 2018,
ECLI:NL:HR:2018:710, onder 15. Zie ook De Hullu a.w., p. 229, waarin hij schrijft dat ook bij
‘wezenlijke onverschilligheid’ sprake kan zijn van aanvaarden van een aanmerkelijke kans.

Met weglating van een voetnoot.

Met weglating van een voetnoot.

HR 20 juni 2017, ECLI:NL:HR:2017:1111-1115, NJ 2019/111, m.nt. P.A.M. Mevis.

Zie HR 29 juni 2021, ECLI:NL:HR:2021:1028, rov. 3.3 en HR 13 juli 2021, ECLI:NL:HR:2021:1079, rov.
2.3.

HR 20 juni 2017, ECLI:NL:HR:2017:1111-1115, NJ 2019/111, m.nt. P.A.M. Mevis.

Zie F.C.W. de Graaf, Meervoudige aansprakelijkstelling. Een analyse van rechtsfiguren die
aansprakelijkstelling voor meer dan één strafbaar feit normeren (diss. Amsterdam VU), Den Haag: Boom
juridisch 2018, p.326 en HR 20 juni 2017, ECLI:NL:HR:2017:1111-1115, rov. 2.4.

De Graaf a.w., p. 87 en De Hullu a.w., p. 506.

Vgl. HR 29 juni 2021, ECLI:NL:HR:2021:1028 en HR 13 juli 2021, ECLI:NL:HR:2021:1079.
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Formele relaties Conclusie: ECLI:NL:PHR:2021:786 
In cassatie op : ECLI:NL:GHSHE:2019:4937 

Rechtsgebieden Strafrecht

Bijzondere kenmerken Cassatie

Inhoudsindicatie
Opzettelijk aanwezig hebben van in de grond aangetroffen 17,60 kg MDA (art.
2.C Opiumwet) en voorbereidingshandelingen voor productie van synthetische
drugs d.m.v. voorhanden hebben van in de grond aangetroffen stempels t.b.v.
tabletteermachine (art. 10a.1.3 Opiumwet). Aanwezig hebben en voorhanden
hebben in Opiumwet. 1. Bewijsklacht opzettelijk aanwezig hebben van MDA. 2.
Bewijsklacht voorhanden hebben van stempels t.b.v. tabletteermachine.

Ad 1. en 2. Van “aanwezig hebben” a.b.i. art.2.C en art. 3.C Opiumwet is sprake
als verdachte feitelijke macht over de verdovende middelen kan uitoefenen in de zin
dat hij daarover kan beschikken. De verdovende middelen hoeven zich daarvoor
niet noodzakelijkerwijs in de directe nabijheid van verdachte te bevinden. Voor
bewezenverklaring van “aanwezig hebben” hoeft niet te kunnen worden vastgesteld
dat de verdovende middelen aan verdachte toebehoren (vgl. HR:1985:AC8903) of
dat sprake is van beschikkings- of beheersbevoegdheid t.a.v. verdovende middelen
(vgl. HR:1980:AC6985).

Van “voorhanden hebben” a.b.i. art. 10a.1 Opiumwet is sprake als verdachte
feitelijke macht over voorwerpen, vervoermiddelen, stoffen, gelden of andere
betaalmiddelen kan uitoefenen in de zin dat hij daarover kan beschikken. Die
voorwerpen, vervoermiddelen, stoffen, gelden of andere betaalmiddelen hoeven
zich daarvoor niet noodzakelijkerwijs in de directe nabijheid van verdachte te
bevinden. Voor bewezenverklaring van “voorhanden hebben” hoeft niet te kunnen
worden vastgesteld dat voorwerpen, vervoermiddelen, stoffen, gelden of andere
betaalmiddelen aan verdachte toebehoren of dat ten aanzien daarvan sprake is van
beschikkings- of beheersbevoegdheid.

Bewezenverklaring houdt in dat verdachte de in de grond aangetroffen 17,60 kg
MDA opzettelijk “aanwezig heeft gehad” en hij de daar aangetroffen grote
hoeveelheid stempels t.b.v. tabletteermachine “voorhanden heeft gehad”. Hof heeft
allereerst aan bewezenverklaring van deze feiten ten grondslag gelegd dat
verdachte de beschikking had over woning, omliggend perceel en daarop
gevestigde loodsen en dat hij toegang had tot alle onderdelen van het terrein en de
zich daarop bevindende gebouwen. Daarnaast heeft hof vaststellingen gedaan t.a.v.
daar aangetroffen voorwerpen. Hof heeft verder in aanmerking genomen dat het
geen geloof hecht aan de door verdachte afgelegde verklaring over zogenoemde
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‘paardenman’, het niet aannemelijk is dat iemand anders dan verdachte bij tlgd.
goederen is betrokken en zakken MDA en stempels zijn gerelateerd aan productie
van synthetische drugs. Het hierop gebaseerde oordeel dat verdachte de in de
grond aangetroffen 17,60 kg MDA opzettelijk aanwezig heeft gehad en dat hij de
in de grond aangetroffen grote hoeveelheid stempels t.b.v. tabletteermachine
voorhanden heeft gehad (waarin besloten ligt dat verdachte feitelijke macht kon
uitoefenen over die MDA en die stempels en dat verdachte opzet had op de
aanwezigheid van die goederen) getuigt niet van een onjuiste rechtsopvatting en is
niet onbegrijpelijk.

Volgt verwerping.

Vindplaatsen Rechtspraak.nl 
NJB 2022/108 
SR-Updates.nl 2021-0398 
RvdW 2022/90 
NJ 2022/95 met annotatie van J.M. Reijntjes 

Uitspraak

HOGE RAAD DER NEDERLANDEN

STRAFKAMER

Nummer 19/05058

Datum 21 december 2021

ARREST

op het beroep in cassatie tegen een arrest van het gerechtshof 's-Hertogenbosch van 5 november
2019, nummer 20-001099-17, in de strafzaak

tegen

[verdachte],

geboren te [geboorteplaats] op [geboortedatum] 1960,

hierna: de verdachte.
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2.1

Het beroep is ingesteld door de verdachte. Namens deze heeft S. Weening, advocaat te Maastricht, bij
schriftuur cassatiemiddelen 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,
maar uitsluitend wat betreft de duur van de opgelegde gevangenisstraf. De Hoge Raad kan de hoogte
daarvan verminderen naar de gebruikelijke maatstaf. Voor het overige strekt deze conclusie tot
verwerping van het beroep.

De raadsman van de verdachte heeft daarop schriftelijk gereageerd.

Ten laste van de verdachte is bewezenverklaard dat:

“1. hij op of omstreeks 1 maart 2015 in de gemeente [plaats] opzettelijk aanwezig heeft gehad
ongeveer:

- 17,60 kilogram MDA (aangetroffen in de grond) en

- 30 pillen bevattende 3,4-methyleendioxymethamfetamine (MDMA) en

- amfetamine (aangetroffen in een aan hem toebehorende woning) en

- 9,04 kilogram MDA-hydrochloride (aangetroffen in 2 pvc buizen) en

- 4 kilogram MDA-hydrochloride (aangetroffen in een speciekuip)

zijnde MDA en/of tenamfetamine en/of MDMA en/of amfetamine en/of MDA-hydrochloride telkens
een middel vermeld op de bij de Opiumwet behorende lijst I;

2. hij op of omstreeks 1 maart 2015 in de gemeente [plaats] om een feit, bedoeld in het vierde of
vijfde lid van artikel 10 van de Opiumwet, te weten het opzettelijk bereiden, bewerken,
verwerken, verkopen, afleveren, verstrekken, vervoeren van (een) hoeveelheid/hoeveelheden van
een materiaal bevattende amfetamine en/of MDMA en/of tenamfetamine en/of N-ethyl MDA, zijnde
amfetamine en/of MDMA en/of tenamfetamine en/of N-ethyl MDA, telkens een middel vermeld op de
bij de Opiumwet behorende lijst I, voor te bereiden en/of te bevorderen, voorhanden heeft gehad:

- een grote hoeveelheid stempels ten behoeve van een tabletteermachine, en

- 3 kunststof potten gevuld met Platinaoxide (PTO) (in totaal 1220 gram bruto), en

- een gemodificeerde industriële centrifuge (vervuild met resten MDMA poeder (indicatief) en
donkerkleurige olie (met geur MDMA)), en

- een hoeveelheid pannen, en

- een 200 liter vat (etiket ethanol, restant vloeistof), en

- een hoeveelheid jerrycans met aceton en een mengsel van aceton-propanol en

- 2 metalen bakken (196 x 96) vervuild met resten MDMA poeder (indicatief), gebruikt voor het
drogen van de natte kristallen MDMA, en

- een stuk zeil (opgerold, vervuild met olie-achtige vlekken (indicatief MDMA)) waarvan verdachte
wist dat die goederen bestemd waren tot het plegen van die feiten;

3. hij op of omstreeks 1 maart 2015 in de gemeente [plaats], van een voorwerp, te weten een
hoeveelheid geld (€ 216.000,=), de werkelijke aard en/of de herkomst en/of de vindplaats heeft
verborgen en/of verhuld, en/of heeft verhuld wie de rechthebbende op een voorwerp is of het
voorhanden heeft (gehad), terwijl hij wist dat voornoemd geldbedrag - onmiddellijk of middellijk -
afkomstig was uit enig misdrijf, en een hoeveelheid geld (€ 216.000,=), voorhanden heeft gehad,

1 Procesverloop in cassatie

2 Bewezenverklaring en bewijsvoering
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2.2

terwijl hij wist dat voornoemd geldbedrag - onmiddellijk of middellijk - afkomstig was uit enig
misdrijf;

4. hij op of omstreeks 1 maart 2015 in de gemeente [plaats] een wapen van categorie II, te weten
een vuurwapen (type: Riot gun) en munitie van categorie III, te weten:

- 61 hagelpatronen (kaliber: 12 gauche), en/of,

- 24 kogelpatronen (kaliber: 12 gauche) voorhanden heeft gehad.”

Met betrekking tot de bewezenverklaring heeft het hof het volgende overwogen:

“Inleiding en aanleiding onderzoek

Uit het dossier, onderzoek Echo, blijkt het volgende. Op woensdag 9 januari 2013 is een proces-
verbaal opgemaakt door de Criminele Inlichtingen Eenheid (CIE) van de Nationale Politie, Eenheid
Limburg, waaruit, onder meer, naar voren komt dat verdachte zich al jaren bezig houdt met het
vervaardigen van amfetamine en XTC, onder andere in de loods die ligt aan de linkerzijde op het
terrein van verdachte aan de [a-straat 1] te [plaats] (pagina 88).

Op 10 april 2013 is bij de CIE informatie binnengekomen omtrent handel op grote schaal in XTC
door verdachte (pagina 89). Op 18 augustus 2014 is informatie binnengekomen bij het Team
Criminele Inlichtingen Eenheid Limburg (TCI), inhoudende onder meer dat verdachte veel geheime
ruimtes op zijn terrein heeft en dat in deze ruimtes XTC geproduceerd wordt (pagina 90 en 91). Op
6 januari 2015 (pagina 92) en op 29 januari 2015 (pagina 93) zijn voorts TCI-processen-verbaal
opgemaakt waaruit blijkt dat verdachte XTC aan het produceren is en dat verdachte blauwe pillen
met het Mitsubishi logo slaat. Op 19 februari 2015 is een TCI-proces-verbaal opgemaakt waaruit
blijkt dat verdachte een handelaar is in wapens en drugs (pagina 94).

Naar aanleiding van deze informatie is op zondag 1 maart 2015 door de politie binnengetreden op
het perceel gelegen aan de [a-straat 1] te [plaats] alwaar een doorzoeking heeft plaatsgevonden.
Het perceel bestaat uit een woning, waaronder een ondergrondse discotheek bestaande uit
verschillende verdiepingen, een tweetal loodsen (te weten een Romneyloods en een loods
tegenover de woning) en een groenvoorziening c.q. bamboebosgebied (pagina 9). In de woning
zijn diverse goederen in beslag genomen (pagina 10) waaronder 4 busjes traangas, 2
ploertendoders (pagina 20) en geld. In de woning werden voorts verdovende middelen
aangetroffen, waaronder hasj, cocaïne en XTC-pillen. In de bijkeuken werden 3 kunststof potten
aangetroffen gevuld met naar later bleek platinaoxide. In de loods (pagina 11) tegenover de
woning van verdachte (aangeduid als SS5 L) werden tussen hooibalen goederen aangetroffen die
gerelateerd kunnen worden aan de vervaardiging van MDMA (pvc-buizen gevuld met MDMA,
centrifuge, speciekuipen, pannen, een 200 liter vat, jerrycans, bakken en zeil). In de loods werden
tevens handschoenen aangetroffen: groene pvc-handschoenen in een zak, zwarte handschoenen
in een speciekuip en groene pvc-handschoenen in een zak (pagina 43).

In die loods bevond zich in de linker ruimte een apart gebouwtje (pagina 642). Dit gebouwtje was
verdeeld in twee ruimtes. Het plafond van de linker ruimte in het gebouwtje was evenals de TL-
buizen vervuild met druppels bruinkleurige olieachtige vloeistof (pagina 644). Tevens was een
muur besmet met opgedroogd bruinkleurige olieachtige vloeistof. In de rechter ruimte was een
werktafel geplaatst met daarop een hoeveelheid poeder. Gelet op de analyseresultaten is volgens
de interpretatie van de Landelijke Faciliteit Ondersteuning Ontmantelen (hierna: LFO) het
gebouwtje gebruikt voor de vervaardiging c.q. bewerking van synthetische drugs, met name MDA
en MD(E)MA, waarbij het plafond en de muren van dit gebouwtje besmet zijn geraakt. Tussen dit
aparte gebouwtje en de buitenmuur van de loods was een loze ruimte aanwezig, bereikbaar
vanaf het dak van het aparte gebouwtje. Op de opening van de ruimte lagen diverse hooibalen. In
die loze ruimte zijn goederen aangetroffen (afval) welke gerelateerd waren aan de vervaardiging
van synthetische drugs (pagina 669). Vanaf de begane grond was deze ruimte onbereikbaar door
een houten steunbalk. In het bosperceel, bestaande uit bamboebomen, aangeduid als het terrein
behorend bij de loods tegenover de woning ([…], hof: in samenhang met situatieschets pagina
459) werd onder de grond een wit plastic vat met rode deksel aangetroffen met daarin stapels
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bankbiljetten van 50, 100 en 200 euro, totaal 216.000,= euro.

Op maandag 2 maart 2015 is in de woning een vacuümpers in beslag genomen, op het terrein een
vuurwapen in een pvc-buis, te weten een Riot gun, met patronen alsmede in de grond (eveneens
aangeduid als het terrein behorend bij de loods tegenover de woning ([…], hof: in samenhang met
situatieschets pagina 459)) 14 zakken met 40,46 kilo vermoedelijk MDMA en een ton met stempels
ten behoeve van een tabletteermachine (pagina 11). Op 3 maart 2015 is niets ter zake dienende
meer in beslag genomen. Op 8 juli 2015 heeft wederom een onderzoek plaatsgevonden in de
loods gelegen aan de [a-straat 1] te [plaats] in het kader van een afzonderlijk
opsporingsonderzoek (pagina 53). Tijdens deze doorzoeking is onder de betonnen vloer in de
loods tegenover de woning in een metalen kist een tabletteermachine alsmede losse stempels en
jerrycans aangetroffen. Een stempel was voorzien van het Mitsubishi logo (pagina 55)

(...)

Bewijsoverwegingen

(...)

Met betrekking tot de tenlastegelegde feiten blijkt uit het procesdossier het volgende.

feit 1

Op maandag 2 maart 2015 is het terrein van perceel [a-straat 1] te [plaats] doorzocht. Op dit
terrein is een bosperceel met bamboebomen. Onder de grond (van het bamboebos) werden
aangetroffen en in beslag genomen: een witte ton met negen plastic zakken met daarin per zak
2,54 kilogram vermoedelijk MDMA en één zak met 1,58 kilogram vermoedelijk MDMA; een
oranje/bruine ton met drie plastic zakken met elk 5,04 kilogram vermoedelijk MDMA en één zak met
0,9 kilogram vermoedelijk MDMA. Het Nederlands Forensisch Instituut (NF1) heeft monsters uit
deze partijen onderzocht: met betrekking tot de partij in de witte ton (AAHY5275NL) en vier
monsters uit de partij in de oranje/bruine ton (AAHY5268NL, AAHY5269NL, AAHY5270NL,
AAHY5271NL). Deze monsters testten allemaal positief op MDA. Uit de aanvullende informatie in de
desbetreffende rapporten van het NFI blijkt dat MDA onder het synoniem tenamfetamine is
vermeld op lijst I van de Opiumwet.

In de slaapkamer van de verdachte is op 1 maart 2015 in een dressoir een paars doosje met
ongeveer 30 pillen aangetroffen en in beslag genomen.

Verdachte heeft ter terechtzitting in hoger beroep verklaard dat die pillen van hem zijn en dat hij
ze heeft gekocht als peppillen. Uit het rapport van het NFI blijkt dat de pillen amfetamine bevatten
en een lage concentratie MDMA. In de loods tegenover de woning van de verdachte werden
tijdens de doorzoeking op 1 maart 2015 aangetroffen: een PVC-buis, gevuld met beige poeder en
brokken met een nettogewicht van 4,39 kilogram; een PVC-buis, gevuld met beige poeder en
brokken met een nettogewicht van 4,65 kilogram; een speciekuip, gevuld met netto 4 kilogram
beige brokken en poeder. De LFO heeft monsters van voornoemde stoffen genomen en deze
monsters voor onderzoek aangeboden aan het NFI. Onderzoek door het NFI heeft uitgewezen dat
de monsters MDA-hydrochloride bevatten. Het NFI stelt dat MDA-hydrochloride past bij het
bewerken van MDA, namelijk de omzetting van MDA-base in het hydrochloridezout van MDA.
Blijkens toelichting van de LFO wordt MDA bij de synthese verkregen in de vorm van een base.

Deze base kan niet goed verwerkt worden en wordt daarom omgezet in een zout dat de vorm
heeft van een poeder.

Blijkens de toelichting in voormeld NFI-rapport staat MDA onder het synoniem tenamfetamine
vermeld op de bij Opiumwet behorende lijst I van verboden middelen.

feit 2

Op 2 maart 2015 is een blauwe ton met daarin 174 stempels en 83 cilinders voor een
tabletteermachine onder de grond aangetroffen tijdens de doorzoeking van het bosperceel met
bamboebomen op het perceel aan de [a-straat 1] te [plaats]. Deze voorwerpen zijn in beslag
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genomen. In de bijkeuken van de woning van de verdachte zijn tijdens de doorzoeking op I maart
2015 drie potten met 1220 gram vermoedelijk platinaoxide (PTO) aangetroffen en in beslag
genomen. Na onderzoek aan de ingestuurde monsters stelt het NFI vast dat het onderzochte
poeder platina bevat. Blijkens de rapporten van het NFI wordt deze stof als katalysator gebruikt
bij de vervaardiging van MDMA, metamfetamine, MDEA en/of MDA, en is het - aldus het NFI - gezien
de marktwaarde van het edelmetaal platina niet aannemelijk dat het poeder als een afvalproduct
wordt beschouwd.

In de loods tegenover de woning van de verdachte werden door de LFO tijdens de doorzoeking op
2 maart 2015 - voor zover in het kader van de tenlastelegging relevant - aangetroffen en in beslag
genomen:

- een gemodificeerde industriële centrifuge, vervuild met resten MDA-poeder en donkerkleurige olie
(met geur MDMA);

- vijf pannen;

- een 200 litervat (etiket ethanol, restant vloeistof);

- een hoeveelheid jerrycans met aceton en een mengsel van aceton-propanol, dat niet als een
afvalstof van de productie van verdovende middelen is te kwalificeren;

- twee metalen bakken (196 x 96) vervuild met resten MDMA-poeder (indicatief MDMA), gebruikt
voor het drogen van de natte kristallen MDMA;

- een stuk zeil, opgerold en vervuild met olie-achtige vlekken (indicatief MDMA).

Deze goederen bevonden zich in de linker ruimte van de loods tussen een aantal gestapelde
hooibalen, gelegen direct links van roldeur.

In een plastic zak die zich bevond tussen de spullen zoals aangetroffen bij de hooibalen in de
loods zijn handschoenen aangetroffen met daarop sporen van MDA en celmateriaal met het DNA-
profiel van verdachte (matchkans kleiner dan 1 op 1 miljard).

feit 3

Tijdens de doorzoeking van de woning, de loodsen en het bijbehorende perceel van [a-straat 1] te
[plaats], is onder de grond in het bosperceel (aangeduid als het terrein behorend bij de loods
tegenover de woning, […]) met bamboebomen een wit plastic vat aangetroffen met daarin stapels
bankbiljetten van 50, 100 en 200 euro, gewikkeld in plastic folie. In totaal gaat het om een bedrag
van € 216.000,=. In het proces-verbaal van bevindingen wordt opgemerkt dat er nabij de
voordeur van de woning een soortgelijke ton werd aangetroffen.

feit 4

Tijdens de doorzoeking van het terrein [a-straat 1] te [plaats] werd op 2 maart 2015 achter een
afdak (schuurtje met daarin fitnessapparatuur) tussen het bamboebos en de Romneyloods in de
grond een PVC-buis gevonden. In die buis zat een blauwe plastic zak met daarin een Riot gun en
85 patronen. Het wapen en de munitie werden in beslag genomen en onderzocht door een
forensisch expert. Die concludeerde dat het een vuurwapen van categorie II sub 3 van de Wet
wapens en munitie betreft, dat oorspronkelijk een geweer was. De totale lengte van het
vuurwapen is ingekort, zodat dragen niet of minder zichtbaar is en dus heimelijk kan gebeuren.
Ten aanzien van de munitie luidt de conclusie dat het gaat om 61 hagelpatronen, kaliber 12
gauche en 24 kogelpatronen, kaliber 12 gauche. Dit betreft munitie van categorie III van de Wet
wapens en munitie. De munitie is geschikt om met het geweer af te vuren.

Verweer: wetenschap

1. De verdediging heeft zich op het standpunt gesteld dat verdachte van de aan hem
tenlastegelegde feiten dient te worden vrijgesproken. Daartoe is - kort samengevat - aangevoerd
dat verdachte niet wist dat zich binnen zijn machtssfeer, te weten op het adres aan de [a-straat 1]
te [plaats], de onder 1 tot en met 4 tenlastegelegde goederen bevonden, te weten de
aangetroffen verdovende middelen (feit 1), de goederen bestemd om een feit in het vierde of
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vijfde lid van artikel 10 van de Opiumwet voor te bereiden en/of te bevorderen (feit 2), het
geldbedrag ad € 216.000,= (feit 3) en de Riot gun en munitie (feit 4).

2. Het hof overweegt met betrekking tot dit verweer het volgende. Verdachte is sinds 1996
eigenaar van het perceel [a-straat 1] te [plaats]. Hij heeft ter terechtzitting in hoger beroep
verklaard dat hij de woning en loodsen op het terrein zelf heeft gebouwd. Ook heeft hij in 2005 de
betonnen vloer aangebracht in de loods tegenover de woning. Het bamboebos is door hem zelf
aangelegd in 1998 als bamboekwekerij. In de kelder onder de woning had verdachte een bedrijf in
motoren; hij hield zich bezig met de inkoop van onderdelen en het vervolgens zelf samenstellen
van motoren. Op de ten laste gelegde datum waren deze bedrijven echter niet meer actief en
hield verdachte zich bezig met werkzaamheden als discjockey en met het organiseren van feesten.
Hij woont samen met zijn echtgenote, [betrokkene 1]. De tegenover de woning gelegen loods
heeft verdachte op 29 april 2009 in het kader van een onteigeningsprocedure aan de provincie
verkocht ten behoeve van de aanleg van een rondweg (buitenring Parkstad Limburg). Verdachte
had op 1 maart 2015 echter nog steeds het gebruiksrecht op de loods, omdat hij niet wilde dat de
gemeente een anti-kraak-instantie zou inschakelen om kraken te voorkomen. Volgens getuige
[betrokkene 2] wilde verdachte niet dat andere mensen via zijn terrein naar die loods gingen.
Afgesproken is dat verdachte voortgezet gebruik had van de loods. De verdachte mocht de loods
volgens de afgesproken gebruiksregeling met de provincie niet onderverhuren. Ter terechtzitting in
hoger beroep heeft de verdachte verklaard dat hij de loods wel heeft verhuurd, vermoedelijk al
vanaf 2002. Hij heeft het gebouwtje in de loods zelf gemaakt. Hij verhuurde op de
tenlastegelegde datum aan een man van in de 40, die hij aanduidt als 'paardenman', die de loods
gebruikte voor onder meer de opslag van twee paarden-aanhangwagens. Verdachte beschikte
over een (moeder-)sleutel van de loods. Gelet hierop is het hof van oordeel dat de woning, het
omliggende perceel en de daarop gevestigde loodsen tot de beschikkingsmacht van de verdachte
behoorden en dat hij toegang had tot alle onderdelen van het terrein en de zich daarop
bevindende gebouwen.

3. Van de zijde van de verdediging is bestreden dat verdachte zich in meer of mindere mate
bewust was van de aanwezigheid van de verboden goederen in zijn woning, op zijn terrein en in
zijn loods, zoals tenlastegelegd onder de feiten 1 tot en met 4. Verdachte heeft - voor zover hier
van belang - blijkens het proces-verbaal ter terechtzitting in eerste aanleg d.d. 7 maart 2017 het
volgende verklaard: "Van de meeste goederen had ik geen weet. Er is een gedeelte waar ik wel
weet van heb gehad namelijk de goederen die in de loods zijn aangetroffen. Ik doel dan op de
loods met daarin de hooibalen en de verborgen ruimte. (...) Ik ontdekte ze per toeval. Op
vrijdagavond ging ik de basement klaar maken, want ik organiseerde een feest. De basement is
mijn kelder en daar organiseer ik feesten. (...) Ik ben toen boven de poort gaan open maken. Daar
rook ik een weeïge lucht. Dat vond ik raar, dus ik heb rondgekeken maar ik zag niets. Ik heb de
moedersleutel genomen en ben de loods in gelopen. Op twee platen zag ik poeder. In een andere
ruimte zag ik nog meer attributen, zoals fusten, lege kannen (...). Ik ben met de auto naar de
gebruiker van de loods gereden. Die bleek niet thuis te zijn. Ik ben weer terug naar huis gereden.
Een halfuur later ben ik opnieuw naar de gebruiker van de loods gereden, maar die was nog
steeds niet thuis. Ik ben weer terug naar huis gegaan en ben de loods binnen gegaan. Ik heb het
poeder in een speciekuip gegooid en heb die kuip bedekt om de geur te dempen. Inmiddels was
het half acht of acht uur. Het was al betrekkelijk donker en om acht uur zou de basement open
gaan. (...) Op weg naar buiten zag ik naast de deur van de loods een zak staan. Hierin zaten drie
potjes. Ik heb die zak met potjes mee naar binnen genomen om te kijken wat er in zat. In mijn
werkplaats heb ik de potjes open gemaakt. Ik zag een zwarte substantie. Ik heb er verder niet bij
nagedacht en heb de potjes naast mij op de wasbox gezet. In de loods is geen verlichting, dus ik
kon bij de loods niet zien wat er in zat. (...) Het was een druk bezochte avond. Mijn vrouw had
voor iedereen gekookt. We hadden ongeveer zestig gasten. Het feest duurde tot 03:00 uur.
Daarna ben ik gaan slapen. De volgende morgen ben ik vroeg op gestaan (...) Ik ben de loods
binnen gegaan om te kijken of het poeder er nog was. Dat bleek het geval; het was nog bedekt.
Ik heb in nog twee tonnen gekeken. (...) Pas om 15:00 uur heb ik de gebruiker van de loods
getroffen. Ik heb een heftige woordenwisseling met hem gehad. Hij garandeerde mij dat hij het
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zou regelen. (...) Rond 18:00 uur zag ik hem aankomen in een busje (...). Ik had mijn vrouw niets
verteld en ben toen ook niet meer naar de loods gegaan. Ik dacht dat het wel goed zou komen.
Om 20.00 uur stond er bovendien een etentje gepland dat ik moest laten doorgaan. Ik wilde
namelijk niet dat mijn vrouw ervan zou weten. (...) Toen ik thuis kwam ben ik niet meer naar de
loods gegaan, maar ben ik gaan slapen. (...) Vier of vijf uur later was het raak: toen was de inval.
(...) Als ik u de naam van de gebruiker noem, kom ik nog meer in de problemen. Ik had de loods bij
iemand in gebruik gegeven. Ik heb al problemen, omdat alles wat in beslag is genomen op mij
verhaald wordt. Daar krijg ik de schuld van. Ze denken dat ik iets verkeerd heb gedaan. (...) Ik heb
de loods altijd verhuurd. (...) Iemand meldde zich voor de loods. Ik wist wie hij was, maar niet wat
hij deed. Ik wist alleen dat hij iets met paarden deed. De huurprijs was heel laag en er was geen
huurcontract (...) Ik verhuurde de loods sporadisch om een extra zakcentje te verdienen. (...) Het
leverde € 1.500,00 per maand op. (...) Ik wou de stank dempen. Ik rook de geur namelijk buiten
de loods en ik verwachtte gasten. Van de situatie in de loods kon ik duidelijk zien dat er iets aan
de hand was. Iedereen heeft internet. Ik heb meteen de link met drugs gelegd. Ik heb die
handschoenen gebruikt toen ik de loods binnenkwam. Ik heb toen de handeling verricht waar ik
eerder over heb verklaard. Ik heb het poeder van de plaat in de speciekuip verplaatst. Dat zal mijn
DNA verklaren en ook het poeder op de handschoenen.” Ter terechtzitting in hoger beroep heeft
verdachte verklaard dat de ‘paardenman’ aan wie hij de loods tegenover de woning had verhuurd
volgens hem verantwoordelijk is voor niet alleen hetgeen in die loods is aangetroffen, maar dat hij
aanneemt dat deze ook verantwoordelijk is voor de in de grond onder het bamboebos
aangetroffen goederen en het aangetroffen wapen met munitie. Desgevraagd heeft verdachte
geen naam willen noemen van de paardenman, noch wenste of kon hij al te veel in (te) gaan op
nadere vragen zoals leeftijd, afkomst, uiterlijk, soort auto van de ‘paardenman’. Desgevraagd
heeft verdachte aangegeven dat hij op geen enkele manier aannemelijk kan maken dat de
‘paardenman' daadwerkelijk huurder van zijn loods was. Verdachte heeft nog verklaard dat hij die
huurder nooit heeft gezien bij het bamboebosje of in de fitnessruimte (onder het afdak naast de
Romneyloods). Voorts heeft verdachte verklaard: “De deur van de loods stond op een kier. Het
stonk op het terrein. Ik ben binnen gegaan en zag dat poeder liggen. Ik schrok toen. Ik wist dat
het te maken had met het maken van synthetische drugs. Ik wist dat het foute boel was. Ik ben
naar de huurder gereden en heb gebeld maar kreeg hem niet te pakken. Ik heb toen zelf in de
loods dat poeder in de speciekuip gedaan. Ik heb dat met handschoenen gedaan. Die
handschoenen lagen daar, net als de speciekuip. Ik heb twee keer handschoenen aangedaan. Ik
weet niet of het dezelfde handschoenen waren.”

4. Het hof hecht geen geloof aan de door de verdachte afgelegde verklaring omtrent de huurder,
de zogenaamde ‘paardenman’. Deze verklaring is door verdachte op geen enkele manier
verifieerbaar gemaakt. Ook merkt het hof op dat, zoals blijkt uit de fotomap in het dossier,
afgezien van enkele hooibalen, in de bewuste loods helemaal niets is te zien dat doet denken aan
de aanwezigheid van een huurder die iets met paarden doet. Verdachte heeft in dat verband
weliswaar koetsen of aanhangwagens genoemd, doch in de loods is geen enkel object
aangetroffen verband houdend met paardenartikelen. Een contra-indicatie voor verhuur van de
loods is voorts dat in de loods wel een auto van de verdachte zelf is aangetroffen en dat hij
tegenover de provincie volgens getuige [betrokkene 2] heeft verklaard dat hij geen mensen op
zijn terrein wil hebben die naar de loods gaan en dat hij daarom zelf het gebruiksrecht voor de
loods nog heeft behouden. Het hof gaat derhalve voorbij aan de verklaring van verdachte dat de
loods was verhuurd aan de ‘paardenman’ en dat deze verantwoordelijk is voor de aangetroffen
goederen zoals ten laste gelegd.

Het hof concludeert voorts dat het verdachte is geweest die de ten laste gelegde goederen in de
loods aanwezig heeft gehad. In de loods bevond zich een ruimte die - door verdachte zelf
gebouwd - volgens LFO gelet op de oliedruppels aan het plafond en op de muren gebruikt is voor
de vervaardiging/bewerking van synthetische drugs. Een en ander was zichtbaar voor de
verdachte. Ook heeft hij zelf verklaard over de stank die buiten de loods te ruiken was en is hij het
geweest die verschillende handschoenen heeft gebruikt, waarop sporen van MDA zaten.
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Voorts is in de woning van verdachte een zeer kostbaar ingrediënt benodigd voor de productie van
synthetische drugs, te weten 1220 gram platinaoxide, aangetroffen. Nu verdachte derhalve
verantwoordelijk kan worden gehouden voor de aanwezigheid van genoemde producten in zijn
loods en in zijn woning gaat het hof er van uit dat de in het bamboebos aangetroffen zakken met
MDA en stempels, welke goederen eveneens gerelateerd kunnen worden aan de productie van
XTC, ook aan verdachte toebehoren. Het hof gaat er van uit dat verdachte winst die behaald is
met de verkoop heeft trachten te verhullen door dit te verstoppen in een plastic ton onder de
grond in het bamboebos op zijn terrein. Bij de fitnessruimte op het terrein van verdachte is in de
grond tussen bamboebos en de Romneyloods een vuurwapen en munitie gevonden. Verdachte
heeft daarover verklaard dat hij nooit een wapen heeft gehad. Het hof hecht geen geloof aan
deze verklaring. Daarbij betrekt het hof dat in de woning van de verdachte in zijn slaapkamer
twee ploertendoders zijn aangetroffen alsmede vier bussen pepperspray.

5. Gelet op het vorenoverwogene staat voor het hof genoegzaam vast dat de verdachte zich in
meerdere of mindere mate bewust is geweest van de aanwezigheid op het adres aan de [a-straat
1] te [plaats] van de onder 1 tot en met 4 tenlastegelegde goederen, te weten de aangetroffen
verdovende middelen (feit 1), de goederen bedoeld om een feit in het vierde of vijfde lid van artikel
10 van de Opiumwet voor te bereiden en/ofte bevorderen (feit 2), het geldbedrag ad € 216.000,=
(feit 3) en de Riot gun en munitie (feit 4).

6. Hiervoor is al geconcludeerd dat de woning, de Romneyloods met afdak, het omliggende perceel
en de daarop gevestigde loods alle behoorden tot de beschikkingsmacht van de verdachte. Hij had
eenvoudig toegang tot alle delen van het terrein en de zich daarop bevindende gebouwen. Het
hof acht niet aannemelijk geworden dat, zoals de verdediging nog heeft geopperd in de pleitnota,
andere personen op het adres aan de [a-straat 1] te [plaats], te weten [betrokkene 1], zijnde de
vrouw van verdachte, of [betrokkene 3], dan wel niet nader gespecificeerde anderen
verantwoordelijk zouden kunnen zijn voor de ten laste gelegde goederen. Ten aanzien van de
door de verdediging geopperde mogelijkheid dat [betrokkene 1] strafrechtelijk aansprakelijk kan
zijn geweest, overweegt het hof allereerst dat verdachte zelf op geen enkele wijze [betrokkene 1]
als de mogelijke dader heeft aangewezen. Voorts heeft zij alle betrokkenheid bij het
tenlastegelegde ontkend en is zij door de rechtbank in dit verband vrijgesproken. Voor
[betrokkene 3] geldt eveneens dat verdachte de beheerder van zijn terrein niet als de mogelijke
dader heeft aangewezen en [betrokkene 3] zelf zijn betrokkenheid bij het tenlastegelegde heeft
ontkend. Voorts is [betrokkene 3] ter zake van het tenlastegelegde ook niet vervolgd. Voorts
merkt het hof nog op dat de sleutel die aan de poort hing niet zichtbaar was voor buitenstaanders
en dat het hele terrein volgens de verdachte was afgerasterd.

Gelet op het vorenoverwogene verwerpt het hof het verweer.

(...)

Voorhanden hebben van goederen bestemd tot het plegen van een feit bedoeld in het vierde of
vijfde lid van artikel 10 van de Opiumwet

8. De verdediging heeft zich op het standpunt gesteld dat verdachte van het onder 2
tenlastegelegde dient te worden vrijgesproken. Daartoe is aangevoerd dat de aangetroffen
goederen zoals genoemd in de tenlastelegging weliswaar kunnen worden gebruikt ten behoeve
van de productie van middelen vermeld op de bij de Opiumwet behorende lijst I, maar - zo begrijpt
het hof - sprake was van een voltooide handeling en bij verdachte niet de intentie bestond om die
goederen nogmaals te gebruiken voor de productie van middelen vermeld op de bij de Opiumwet
behorende lijst I. Allereerst overweegt het hof dat de goederen waar de bewezenverklaring van
feit 2 op ziet middelen en stoffen betreffen die bestemd zijn voor de productie van middelen
vermeld op de bij de Opiumwet behorende lijst I en deze ook meerdere keren gebruikt kunnen
worden voor die productie. Het betreft stempels, platinapoeder (hetgeen meerdere malen gebruikt
kan worden als katalysator voor de vervaardiging van MDA/MDMA met behulp van PMK middels de
verhoogde druk methode), een centrifuge, pannen, dopvat, jerrycans, bakken en zeil. Naar hun
aard zijn deze producten geschikt om te gebruiken bij de bereiding of bewerking van synthetische
drugs. Verdachte beschikte over die spullen en gelet op de hoeveelheid en waarde van het geheel
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3.2

van die spullen, kan het niet anders zijn dan dat verdachte wist dat die spullen bestemd waren tot
het plegen van het ten laste gelegde feit. Het zijn ook geen producten of grondstoffen die slechts
verbruikt worden bij één productieproces dan wel afvalproducten daarvan. De aanwezigheid van
deze goederen als zodanig, kan daarom als zogeheten voorbereidingshandeling gezien worden.
Het hof verwerpt het verweer.”

Het eerste cassatiemiddel klaagt dat de bewezenverklaring van feit 1, voor zover deze inhoudt
dat de verdachte de in de grond aangetroffen 17,60 kilogram MDA opzettelijk aanwezig heeft
gehad, niet zonder meer kan worden afgeleid uit de bewijsvoering. Het tweede cassatiemiddel
klaagt dat de bewezenverklaring van feit 2, voor zover deze inhoudt dat de verdachte de in de
grond aangetroffen grote hoeveelheid stempels ten behoeve van een tabletteermachine
voorhanden heeft gehad, niet zonder meer kan worden afgeleid uit de bewijsvoering. Deze
cassatiemiddelen lenen zich voor gezamenlijke bespreking.

De volgende bepalingen uit de Opiumwet zijn van belang:

- artikel 2:

“Het is verboden een middel als bedoeld in de bij deze wet behorende lijst I dan wel aangewezen
krachtens artikel 3a, vijfde lid:

A. binnen of buiten het grondgebied van Nederland te brengen;

B. te telen te bereiden, te bewerken, te verwerken, te verkopen, af te leveren, te verstrekken of
te vervoeren;

C. aanwezig te hebben;

D. te vervaardigen.”

- artikel 3:

“Het is verboden een middel als bedoeld in de bij deze wet behorende lijst II dan wel aangewezen
krachtens artikel 3a, vijfde lid:

A. binnen of buiten het grondgebied van Nederland te brengen;

B. te telen, te bereiden, te bewerken, te verwerken, te verkopen, af te leveren, te verstrekken of
te vervoeren;

C. aanwezig te hebben;

D. te vervaardigen.”

- artikel 10:

“1. Hij die handelt in strijd met:

a. een in artikel 2, het in artikel 3b, eerste lid, of een in artikel 4, derde lid, gegeven verbod;

b. een krachtens artikel 3c, tweede lid, of artikel 4, eerste of tweede lid, gegeven voorschrift;

c. een krachtens artikel 8a, eerste lid, aan een ontheffing verbonden voorschrift;

wordt gestraft met hechtenis van ten hoogste zes maanden of geldboete van de vierde categorie.

2. Hij die opzettelijk handelt in strijd met het in artikel 3b, eerste lid, of het in artikel 4, derde lid,
gegeven verbod, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste vier jaren of geldboete van
de vijfde categorie.

3. Hij die opzettelijk handelt in strijd met het in artikel 2 onder C, gegeven verbod wordt gestraft
met gevangenisstraf van ten hoogste zes jaren of geldboete van de vijfde categorie.

4. Hij die opzettelijk handelt in strijd met het in artikel 2 onder B of D, gegeven verbod, wordt
gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste acht jaren of geldboete van de vijfde categorie.

5. Hij die opzettelijk handelt in strijd met een in artikel 2 onder A, gegeven verbod, wordt gestraft
met gevangenisstraf van ten hoogste twaalf jaren of geldboete van de vijfde categorie.

3 Beoordeling van het eerste en het tweede cassatiemiddel
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6. Indien het feit, bedoeld in het tweede, derde onderscheidenlijk vijfde lid, betrekking heeft op
een geringe hoeveelheid, bestemd voor eigen gebruik, wordt gevangenisstraf van ten hoogste
een jaar of geldboete van de derde categorie opgelegd.”

- artikel 10a:

“1. Hij die om een feit, bedoeld in het vierde of vijfde lid van artikel 10, voor te bereiden of te
bevorderen:

1°.een ander tracht te bewegen om dat feit te plegen, te doen plegen, mede te plegen of uit te
lokken, om daarbij behulpzaam te zijn of om daartoe gelegenheid, middelen of inlichtingen te
verschaffen,

2°.zich of een ander gelegenheid, middelen of inlichtingen tot het plegen van dat feit tracht te
verschaffen,

3°.voorwerpen, vervoermiddelen, stoffen, gelden of andere betaalmiddelen voorhanden heeft,
waarvan hij weet of ernstige reden heeft om te vermoeden dat zij bestemd zijn tot het plegen van
dat feit,

wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste zes jaren of geldboete van de vijfde
categorie.

2. Niet strafbaar is hij die de in het eerste lid omschreven feiten begaat met betrekking tot het
binnen of buiten het grondgebied van Nederland brengen van een geringe hoeveelheid, bestemd
voor eigen gebruik.”

- artikel 11:

“1. Hij die handelt in strijd met een in artikel 3 gegeven verbod, wordt gestraft met hechtenis van
ten hoogste een maand of geldboete van de tweede categorie.

2. Hij die opzettelijk handelt in strijd met een in artikel 3 onder B, C of D, gegeven verbod, wordt
gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste twee jaren of geldboete van de vierde categorie.

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.

4. Hij die opzettelijk handelt in strijd met een in artikel 3 onder A, gegeven verbod, wordt gestraft
met gevangenisstraf van ten hoogste vier 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.

6. Het tweede lid is niet van toepassing, indien het feit betrekking heeft op een hoeveelheid van
hennep of hasjiesj van ten hoogste 30 gram.

7. Het tweede en vierde lid zijn niet van toepassing, indien het feit betrekking heeft op een
geringe hoeveelheid, bestemd voor eigen gebruik, van de in lijst II vermelde middelen, met
uitzondering van hennep en hasjiesj.”

- artikel 13:

“1. De in artikel 10, eerste lid, en artikel 11, eerste lid, strafbaar gestelde feiten zijn overtredingen.

2. De in de artikelen 10, tweede tot en met zesde lid, 10a, eerste lid, 11, tweede tot en met vijfde
lid, 11a en 11b strafbaar gestelde feiten zijn misdrijven.

(...)”

Het aanwezig hebben van verdovende middelen als bedoeld in artikel 2, aanhef en onder C,
en artikel 3, aanhef en onder C, Opiumwet, geldt als misdrijf indien wordt tenlastegelegd en
bewezenverklaard dat sprake is van opzet (daaronder begrepen voorwaardelijk opzet) op
dat aanwezig hebben. Als dat opzet niet wordt tenlastegelegd en bewezenverklaard, of als
de situatie van artikel 11 lid 6 of lid 7 Opiumwet zich voordoet, levert het handelen in strijd
met artikel 2, aanhef en onder C, en artikel 3, aanhef en onder C, Opiumwet een overtreding
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3.4.1

3.4.2

3.5

op.

Van “aanwezig hebben” als bedoeld in artikel 2, aanhef en onder C, en artikel 3, aanhef en
onder C, Opiumwet is sprake als de verdachte feitelijke macht over de verdovende middelen
kan uitoefenen in de zin dat hij daarover kan beschikken. De verdovende middelen hoeven
zich daarvoor niet noodzakelijkerwijs in de directe nabijheid van de verdachte te bevinden.
Voor de bewezenverklaring van het “aanwezig hebben” hoeft niet te kunnen worden
vastgesteld dat de verdovende middelen aan de verdachte toebehoren (vgl. HR 28 mei 1985,
ECLI:NL:HR:1985:AC8903) of dat sprake is van beschikkings- of beheersbevoegdheid ten
aanzien van de verdovende middelen (vgl. HR 23 september 1980,
ECLI:NL:HR:1980:AC6985).

De strafbaarstelling van artikel 10a lid 1 Opiumwet betreft een misdrijf dat wordt bedreigd
met een gevangenisstraf van 6 jaren. Ook al bevat de delictsomschrijving van artikel 10a lid
1 Opiumwet niet de term ‘opzet’, voor een veroordeling van het – als pleger – voorhanden
hebben als bedoeld in artikel 10a lid 1, aanhef en onder 3°, Opiumwet, is opzet (daaronder
begrepen voorwaardelijk opzet) vereist op het voorhanden hebben en op de voorbereiding
of bevordering van een feit als bedoeld in artikel 10 lid 4 of lid 5 van de Opiumwet. Dit brengt
met zich dat het weliswaar niet noodzakelijk is dat de tenlastelegging de term ‘opzet’ bevat,
maar uit de bewijsvoering moet wel volgen dat sprake is van opzet op het voorhanden
hebben en op de voorbereiding of bevordering van een feit als bedoeld in artikel 10 lid 4 of
lid 5 van de Opiumwet. 
Daarnaast moet de verdachte weten of ernstige reden hebben om te vermoeden dat de
voorwerpen, vervoermiddelen, stoffen, gelden of andere betaalmiddelen bestemd zijn tot het
plegen van het feit als bedoeld in artikel 10 lid 4 of lid 5 van de Opiumwet.

In lijn met wat onder 3.3.2 is overwogen over “aanwezig hebben”, geldt dat van
“voorhanden hebben” als bedoeld in artikel 10a lid 1 Opiumwet sprake is als de verdachte
feitelijke macht over de voorwerpen, vervoermiddelen, stoffen, gelden of andere
betaalmiddelen kan uitoefenen in de zin dat hij daarover kan beschikken. Die voorwerpen,
vervoermiddelen, stoffen, gelden of andere betaalmiddelen hoeven zich daarvoor niet
noodzakelijkerwijs in de directe nabijheid van de verdachte te bevinden. Voor de
bewezenverklaring van het “voorhanden hebben” hoeft niet te kunnen worden vastgesteld
dat de voorwerpen, vervoermiddelen, stoffen, gelden of andere betaalmiddelen aan de
verdachte toebehoren of dat ten aanzien daarvan sprake is van beschikkings- of
beheersbevoegdheid.

De bewezenverklaring onder 1 en 2 houdt – kort gezegd en voor zover hier van belang – in dat de
verdachte de in de grond aangetroffen 17,60 kilogram MDA opzettelijk “aanwezig heeft gehad” en
hij de daar aangetroffen grote hoeveelheid stempels ten behoeve van een tabletteermachine
“voorhanden heeft gehad”. Het hof heeft allereerst aan de bewezenverklaring van deze feiten ten
grondslag gelegd dat de verdachte – nu hij eigenaar is van het perceel [a-straat 1] te [plaats], hij
de woning, de loodsen en het bamboebos die zich op dat perceel bevinden zelf heeft
gebouwd/aangelegd, hij op dit perceel samenwoont met zijn echtgenote [betrokkene 1] en hij het
gebruiksrecht heeft behouden van de aan de provincie verkochte loods – de beschikking had over
de woning, het omliggende perceel en de daarop gevestigde loodsen en dat hij toegang had tot
alle onderdelen van het terrein en de zich daarop bevindende gebouwen. Daarnaast heeft het hof
vastgesteld dat:

- in de woning verdovende middelen zijn aangetroffen;

- in de bijkeuken drie kunststof potten gevuld met platinaoxide (een ingrediënt voor de productie
van synthetische drugs) zijn aangetroffen;

- in de loods tegenover de woning goederen zijn aangetroffen die gerelateerd kunnen worden aan
de vervaardiging van synthetische drugs;

- in een plastic zak die zich bevond tussen de spullen zoals aangetroffen in de loods,
handschoenen zijn aangetroffen met sporen van MDA en celmateriaal met het DNA-profiel van de
verdachte;
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3.6

5.1

5.2

- zich in de loods een door de verdachte zelf gebouwde ruimte bevond die gelet op de oliedruppels
aan het plafond en op de muren gebruikt is voor de vervaardiging en/of bewerking van
synthetische drugs; en

- in de grond onder het bamboebos 14 zakken met 40,46 kilo MDMA en een ton met stempels ten
behoeve van een tabletteermachine zijn aangetroffen.

Het hof heeft verder in aanmerking genomen dat het geen geloof hecht aan de door de verdachte
afgelegde verklaring over de zogenoemde ‘paardenman’, het niet aannemelijk is dat iemand
anders dan de verdachte bij de tenlastegelegde goederen is betrokken en de zakken MDA en de
stempels zijn gerelateerd aan de productie van synthetische drugs. Het hierop gebaseerde
oordeel dat de verdachte de in de grond aangetroffen 17,60 kilogram MDA opzettelijk aanwezig
heeft gehad en dat hij de in de grond aangetroffen grote hoeveelheid stempels ten behoeve van
een tabletteermachine voorhanden heeft gehad – waarin besloten ligt dat de verdachte feitelijke
macht kon uitoefenen over die MDA en die stempels en dat de verdachte opzet had op de
aanwezigheid van die goederen – getuigt niet van een onjuiste rechtsopvatting en is niet
onbegrijpelijk.

De cassatiemiddelen falen.

De Hoge Raad heeft de klachten over de uitspraak van het hof beoordeeld. De uitkomst hiervan is dat
deze klachten niet kunnen leiden tot vernietiging van die uitspraak. De Hoge Raad hoeft niet te
motiveren waarom hij tot dit oordeel is gekomen. Bij de beoordeling van deze klachten is het namelijk
niet nodig om antwoord te geven op vragen die van belang zijn voor de eenheid of de ontwikkeling
van het recht (zie artikel 81 lid 1 van de Wet op de rechterlijke organisatie).

Het cassatiemiddel klaagt dat in de cassatiefase de redelijke termijn als bedoeld in artikel 6 lid 1
van het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele
vrijheden (hierna: EVRM) is overschreden omdat de stukken te laat door het hof zijn ingezonden.

Het cassatiemiddel is gegrond. Bovendien 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 artikel 6 lid 1 EVRM is overschreden. Dit moet leiden tot
vermindering van de opgelegde gevangenisstraf van 46 maanden.

De Hoge Raad:

- vernietigt de uitspraak van het hof, maar uitsluitend wat betreft de duur van de opgelegde
gevangenisstraf;

- vermindert deze in die zin dat deze 44 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, M.J. Borgers, M. Kuijer en C. Caminada, in bijzijn van de waarnemend griffier S.P. Bakker, en
uitgesproken ter openbare terechtzitting van 21 december 2021.

4 Beoordeling van het derde tot en met het zesde cassatiemiddel

5 Beoordeling van het zevende cassatiemiddel

6 Beslissing
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Instantie Parket bij de Hoge Raad
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Zaaknummer 19/05058

Formele relaties Arrest gerechtshof: ECLI:NL:GHSHE:2019:4937 
Arrest Hoge Raad: ECLI:NL:HR:2021:1945 

Rechtsgebieden Strafrecht

Bijzondere kenmerken -

Inhoudsindicatie
In het kader van de productie van synthetische drugs gepleegde strafbare feiten.
Beschouwingen over de bestanddelen aanwezig hebben en voorhanden hebben in
enkele strafbepalingen. Voorstel tot aanpassing van de structuur onder meer door in
art. 26 WWM geen bewustheid maar opzet (/culpa) te lezen. De AG geeft de
Hoge Raad in overweging het beroep na matiging van de straf in verband met
overschrijding van de redelijke termijn te verwerpen.

Vindplaatsen Rechtspraak.nl 

Conclusie

PROCUREUR-GENERAAL

BIJ DE

HOGE RAAD DER NEDERLANDEN

Nummer 19/05058

Zitting 7 september 2021

CONCLUSIE

P.C. Vegter

In de zaak

[verdachte] ,

geboren te [geboorteplaats] op [geboortedatum] 1960,

hierna: de verdachte.

1. De verdachte is bij arrest van 5 november 2019 door het Gerechtshof 's-Hertogenbosch deels
vrijgesproken van hetgeen onder 1 en 2 is tenlastegelegd en wegens 1. “opzettelijk handelen in strijd

ECLI:NL:PHR:2021:786
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met het in artikel 2 onder C van de Opiumwet gegeven verbod, meermalen gepleegd”, 2. “om een feit,
bedoeld in het vierde of vijfde lid van artikel 10 van de Opiumwet, voor te bereiden of te bevorderen,
voorwerpen en stoffen voorhanden hebben, waarvan hij weet of ernstige reden heeft om te
vermoeden dat zij bestemd zijn tot het plegen van dat feit”, 3. “witwassen”, en 4. “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, meermalen gepleegd”, veroordeeld tot 46 maanden gevangenisstraf met aftrek als bedoeld in
art. 27 Sr. Voorts zijn beslissingen genomen ten aanzien van inbeslaggenomen, nog niet
teruggegeven voorwerpen, als nader in het arrest omschreven.

2. Het cassatieberoep is ingesteld namens de verdachte en mr. S. Weening, advocaat te Maastricht,
heeft zeven middelen van cassatie voorgesteld.

3. Op 1 t/m 3 maart 2015 vond een doorzoeking plaats op een terrein met daarop een woning met
ondergrondse discotheek (tevens het GBA adres van verdachte), een tegenover de woning liggende
loods, een bosperceel (bamboebos) en een zogenaamde Romneyloods1. In de woning werden
aangetroffen 3 potten Platinaoxide (een katalysator voor de productie van MDMA) (in de bijkeuken),
31 pillen MDMA, 4,8 gram cocaïne en 70 gram hasj (slaapkamer) en een vacuüm/sealapparaat
(woonkamer). In het bamboebos bevonden zich ingegraven voorwerpen: wit plastic vat met rode
deksel met 216.000 euro, witte ton met 24,4 kilo MDA, oranje bruine ton met 16 kilo MDA, 6
ingegraven jerrycans met onder meer 17 liter PMK en een blauwe ton met grote hoeveelheid stempels
en cilinders voor een tabletteermachine. Tussen het bamboebos en de Romneyloods werd een Riot
gun met 85 patronen aangetroffen.

4. Nu de middelen zich met uitzondering van het laatste richten tegen de motivering van het bewijs
van voorhanden hebben of aanwezig hebben van aangetroffen voorwerpen zal ik voorafgaand aan de
bespreking van de afzonderlijke middelen van cassatie het verbod tot het voorhanden hebben en
aanwezig hebben van voorwerpen in enkele strafbepalingen nader bespreken. Ik realiseer mij daarbij
dat de Procureur-Generaal niet lang geleden in een uitvoerige conclusie2 in het bijzonder het begrip
voorhanden hebben in de Wet wapens en munitie nader onder ogen heeft gezien en dan vooral het
zogenaamde subjectieve bestanddeel in dat kader. Mij gaat het vooral om de vraag of er verschillen
bestaan tussen voorhanden hebben in het kader van het witwassen, van de voorbereidingshandeling
in art. 10a OW en van de strafbaarstelling in art. 26 Wet wapens en munitie (WWM) en voorts tussen
voorhanden hebben in de verschillende bepalingen enerzijds en aanwezig hebben in art. 2 (en 3
telkens) aanhef en C Opiumwet (OW) anderzijds.

5. De woorden ‘voorhanden hebben’ kwamen ook in 1886 al op enkele plaatsen in het toenmaals
nieuwe Wetboek van Strafrecht voor. Zie de art. 214, 223 en 234 Sr. Het betreft misdrijven die grofweg
het voorhanden hebben van voorwerpen bestemd tot vervalsing strafbaar stellen.3 De Vuurwapenwet
1919 stelde het voorhanden hebben van wapens strafbaar. Bij heling (art. 416 Sr) werd de
terminologie in 1992 ingevoegd. De Memorie van toelichting bij die invoeging4 vermeldt onder meer:
“«Voorhanden hebben» - ter vervanging van «vervoeren», «bewaren» en «verbergen» uit de huidige
delictsomschrijvingen - strekt zich uit tot ieder feitelijk voorhanden hebben, met welk doel of krachtens
welke titel dan ook. Dus ook het gebruiken van een misdrijfgoed valt hier onder. Voor «voorhanden
hebben» is overigens niet nodig dat men te allen tijde onverwijld over het goed kan beschikken. Het
omvat ook het kunnen beschikken over een goed dat elders is opgeslagen. Deze betekenis heeft deze
term ook in de artikelen 214, 223 en 234 van het Wetboek van Strafrecht.5 Tenslotte moet over het
«voorhanden hebben» worden opgemerkt dat niet iedereen die een goed voorhanden heeft, het goed
ook heeft verworven. Zo heeft de vervoerder een goed niet verworven, maar wel voorhanden.”

6. Sinds 2001 maken de woorden (in het voetspoor van heling)6 deel uit van de omschrijving van
witwassen (art. 420bis Sr). De term voorhanden hebben komt ook in de in 1994 ingevoerde algemene
strafbaarstelling van voorbereidingshandelingen in art. 46 Sr voor. Volgens de wetsgeschiedenis is de
term gekozen om aansluiting te vinden bij het toen (1989-1990) bij de Tweede Kamer aanhangige
voorstel van wet tot aanvulling van het Wetboek van Strafrecht en het Wetboek van Strafvordering
met voorzieningen ten behoeve van de bestrijding van heling.7 Voorhanden hebben komt ook voor in
de in 1985 in de Opiumwet ingevoegde strafbaarstelling van voorbereidingshandelingen betreffende
drugsdelicten en wel in art. 10a lid 1 onder 3 OW. Aan te nemen valt dat de term ‘voorhanden hebben’
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in die bepaling van de Opiumwet dezelfde betekenis heeft als bij de algemene strafbaarstelling van
voorbereiding in art. 46 Sr en daarmee ook aansluit bij dezelfde in het kader van heling gebruikte
term. Kortom: ‘voorhanden hebben’ is in de wetgeving in het verleden en in het heden een regelmatig
gebruikt begrip. De totstandkoming van de genoemde bepalingen waarin het voorhanden hebben is
strafbaar gesteld bevat, voor zover ik zie, geen aanwijzing voor verschillen van de betekenis van de
woorden.

7. De woorden ‘aanwezig hebben’ worden, in ieder geval in het Wetboek van Strafrecht bij misdrijven,
niet of nauwelijks gebruikt.8 In de art. 2 en 3 OW wordt telkens onder aanhef en C het aanwezig
hebben van - grof gezegd- verdovende middelen strafbaar gesteld. Sinds 1976 spreekt de wet in art.
2 onder C en 3 onder C OW alleen nog over aanwezig hebben. Daarvoor stond naast aanwezig
hebben het verbod de verdovende middelen te bezitten en aan te wenden.9 De wijziging van 1976
werd gezien als zuiver terminologisch.10 Over een voorstel van een Kamerfractie bij de schriftelijke
voorbereiding van het wetsvoorstel uitsluitend nog van bezit te spreken valt in de Memorie van
antwoord11 te lezen: “De ondergetekenden geven de voorkeur aan de woorden «aanwezig hebben»,
omdat daarmee een zuiver feitelijke situatie wordt aangeduid, terwijl men bij het woord «bezit» nog
aan een juridische kwalificatie zou kunnen denken.”

8. Naast aanwezig hebben en voorhanden hebben gebruikt de wetgever het woord in bezit hebben.
Zie art. 240b Sr dat (ook) het in bezit hebben van kinderpornografie strafbaar stelt. Bezit is meer dan
louter voorhanden hebben of aanwezig hebben. Zie ook het slotcitaat van het vorige randnummer.

9. Ik citeer nu eerst de strafbaarstellingen voor zover daarin de bedoelde termen aanwezig hebben
en voorhanden hebben voorkomen die in de onderhavige strafzaak een rol spelen.

“Art. 2 OW

Het is verboden een middel als bedoeld in de bij deze wet behorende lijst I dan wel aangewezen
krachtens artikel 3a, vijfde lid:

(…)

C. aanwezig te hebben;

(…).

Art. 10a OW

1. Hij die om een feit, bedoeld in het vierde of vijfde lid van artikel 10, voor te bereiden of te
bevorderen:

(…)

3°.voorwerpen, vervoermiddelen, stoffen, gelden of andere betaalmiddelen voorhanden heeft,
waarvan hij weet of ernstige reden heeft om te vermoeden dat zij bestemd zijn tot het plegen van dat
feit, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste zes jaren of geldboete van de vijfde
categorie.

Art. 420bis Sr

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;

(…).

Artikel 26 WWM

1. Het is verboden een wapen of munitie van de categorieën II en III voorhanden te hebben.

(…).”

10. In de geciteerde bepalingen wordt het woord ‘voorhanden’ of ‘aanwezig’ gebruikt in combinatie
met ‘hebben’. Een enkele vooral taalkundige kanttekening. Meer gangbaar is om de beide
eerstgenoemde woorden te gebruiken in combinatie met ‘zijn’.12 Met ‘zijn’ in combinatie met
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‘voorhanden’ of ‘aanwezig’ wordt vooral een toestand, een stand van zaken uitgedrukt, terwijl
‘hebben’ een betrekking tot uitdrukking brengt tussen het voorwerp en degene die het voorwerp
‘heeft’.13 De taal biedt geen of weinig houvast voor het karakter van die betrekking. Voor de jurist rijst
vervolgens wel de (normatieve) vraag welke betrekking voldoende is en of die betrekking telkens
moet worden bewezen dan wel of het voldoende is dat bij afwezigheid van de betrekking de
strafbaarheid is uitgesloten.

11. Dan de taalkundige betekenis van de woorden ‘aanwezig’ en ‘voorhanden’. Haentjes merkt op dat
‘aanwezig (hebben)’ taalkundig overeen komt met ‘voorradig’ en ‘ter beschikking staande’.14 Van Dale
woordenboek meldt in 2021 als eerste betekenissen van aanwezig: ter plaatse, present; voorhanden,
ter beschikking. Van Dale vermeldt bij voorhanden: aanwezig, in voorraad. Een letterlijke lezing
betekent dan dat voorhanden en aanwezig vrijwel dezelfde betekenis wordt toegekend. Voorhanden
is zo bezien iets ruimer, omdat daarbij naast aanwezig nog in voorraad wordt genoemd. Een relevant
verschil lijkt mij dat niet.

Een eerst aanknopingspunt voor aanwezig of voorhanden is de (fysieke) afstand tot een voorwerp.
Gemakkelijk feitelijk bereik indiceert ‘aanwezig’ en wellicht zelfs nog scherper ‘voorhanden’. Een
voorwerp onder gemakkelijk feitelijk bereik is immers letterlijk voor de handen. Voorwerpen die zich op
enige afstand buiten gemakkelijk feitelijk bereik bevinden zijn niet onmiddellijk gediskwalificeerd voor
‘aanwezig’ of ‘voorhanden’. Aan de kwalificatie kan tevens worden voldaan als de voorwerpen direct
ter beschikking staan. Ook in een gehuurde garagebox kan de huurder die over de sleutel beschikt
wapens voorhanden en/of drugs aanwezig hebben. Bepalend voor ‘aanwezig’ of ‘voorhanden’ is
daarmee dat het voorwerp onder gemakkelijk feitelijk bereik is en/of direct ter beschikking is.15

Taalkundig lijken mij de woorden ‘voorhanden (hebben)’ en ‘aanwezig (hebben)’ niet zonder meer een
subjectief element te impliceren. Daarmee bedoel ik dat zelfs als iemand niet weet of behoort te
weten dat een voorwerp aanwezig of voorhanden is, hij dat voorwerp aanwezig of voorhanden kan
hebben. Het voorwerp kan toevallig in zijn voorraad terecht zijn gekomen en hem dus in abstracto ter
beschikking staan.

12. De drie accenten van deze taalkundige verkenning vallen min of meer samen met drie in de
literatuur ontwikkelde criteria. Allereerst accentueer ik de woorden ‘aanwezig’ en ‘voorhanden’. De
feitelijke (taalkundige) betekenis is, zoals naar voren kwam, (vrijwel) identiek. Bestaat er aanleiding
beide woorden een andere juridische betekenis te geven dan de feitelijke betekenis? Zo ja, is die
juridische betekenis voor beide begrippen dezelfde? Als tweede leg ik het accent op ‘hebben’ dat
taalkundig een betrekking veronderstelt tussen persoon en voorwerp. Is die taalkundig vrij kleurloze
relatie nader normatief ingevuld bijvoorbeeld met macht, bevoegdheid of gezag? Als derde komt het
accent op het subjectieve bestanddeel. Vloeien uit wet of rechtspraak hier nadere eisen van
wetenschap, opzet of schuld bij de ‘aanwezig-/voorhandenhebber’ voort? De opgeworpen vragen
worden hierna besproken, maar ik wijs er op dat de vragen elkaar soms overlappen. Bovendien wijs ik
er op dat de antwoorden op de vragen in hun onderling verband moeten worden gezien. Er wordt wel
gesproken van communicerende vaten.16 Dat relativeert de vraag naar de imperatieve cumulatie van
de drie accenten of criteria. Het voorhanden of aanwezig kan gezien de feitelijke omstandigheden al
zo compleet zijn dat daarmee de betrekking en het subjectieve element eveneens zijn gegeven. Ik
denk aan iemand die een vuurwapen in handen heeft, het schoon maakt en laadt.17

13. Over het eerste accent ben ik kort. De woorden ‘voorhanden’ en ‘aanwezig’ vallen mijn inziens niet
alleen feitelijk (vrijwel) samen. Het zijn begrippen van feitelijke aard die geen eigen juridische
betekenis hebben.18 Daarmee zijn deze woorden of begrippen inwisselbaar. Zelfs als wordt
verondersteld dat niet volledig is uitgesloten dat beide woorden door de betrekking tot het voorwerp
(‘hebben’) en/of een subjectief element worden gekleurd, behoeven de beide woorden hier geen
nadere toelichting. De kleuring wordt dan immers niet gegeven door de bewoordingen zelf. Voor
voorhanden en aanwezig geldt dat het basisvoorwaarden zijn. Daaraan is voldaan in geval van
gemakkelijk feitelijk bereik is en/of directe feitelijke beschikking.19 De betekenis van de begrippen is
daarmee ruim en de wetgever lijkt bij voorhanden hebben ook een ruime uitleg voor ogen te staan.20

Hier kan de vraag worden opgeworpen of de aard van het voorwerp dat voorhanden of aanwezig is
nog enige rol speelt. De neiging valt moeilijk te onderdrukken om als het om een (direct) gevaarlijk
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voorwerp gaat dat gevaarzettende karakter mee te tellen. Niet onredelijk lijkt mij dat een dergelijk
karakter om extra voorzichtigheid van iedere burger vraagt.

14. Dan de tweede vraag inzake de betrekking. Het element ‘hebben’ duidt - als gezegd - op een
relatie tussen een persoon (‘hebber’) en een voorwerp. Die relatie kan in theorie bijvoorbeeld bestaan
uit (in)formele zeggenschap, feitelijke macht, gezag of bevoegdheid tot bijvoorbeeld beschikking of
beheer.21 Uit de rechtspraak leid ik het volgende af. Er geldt geen toebehorenseis voor de vaststelling
dat iemand voorwerpen aanwezig heeft.22 Bezitten is iets anders dan aanwezig of voorhanden
hebben. Bepaalde bevoegdheden zoals beschikkingsbevoegdheid en/of beheersbevoegdheid ten
aanzien van het aanwezige voorwerp zijn niet zonder meer vereist.23 Meer algemeen gezegd geldt
niet de eis dat de betrekking van civielrechtelijke aard is. Overigens sluit dat niet uit dat een
civielrechtelijk verband tussen persoon en voorwerp een sterke indicatie kan zijn voor
(aanwezig/voorhanden) ‘hebben’. De relatie tot het voorwerp kan echter ook puur feitelijk en
kleurloos24 zijn. Vaststelling van de mogelijkheid feitelijk beschikking (macht) over het voorwerp uit te
oefenen is soms overbodig.25 Denk aan voorwerpen die gemakkelijk feitelijk onder het bereik van
iemand zijn: voorwerpen die ter plaatse, present zijn. Voldoende kan een relatie tussen degene die
aanwezig heeft en het voorwerp zijn die er uit bestaat dat het voorwerp feitelijk onder bereik en
feitelijk ter beschikking is.26 Ik verwijs naar het hierboven al genoemde voorbeeld van iemand die een
vuurwapen in handen heeft, het schoon maakt en laadt. In het kader van art. 26 WWM spreekt de
Hoge Raad, zoals hierna nog zal worden uiteengezet, van de mogelijkheid om feitelijke macht over het
wapen of de munitie uit te oefenen in de zin dat hij daarover kan beschikken. De literatuur spreekt
vervolgens van de beschikkingsmacht of de machtssfeer en het lijkt er vervolgens op dat dit criterium
wordt toegepast op alle strafbaarstellingen waarin voorhanden hebben en aanwezig hebben worden
gebruikt.27

15. Kan de relatie tussen voorwerp en persoon bestaan uit de omstandigheid dat de persoon zich niet
(actief of zichtbaar) distantieert van het voorwerp? Moet hij zich ontdoen van het verboden voorwerp,
zich uit de voeten maken of -nog veel verder gaand- zich tot de politie wenden? Aanwezig of
voorhanden hebben dat in de kern bestaat uit zich niet distantiëren van een voorwerp dat aanwezig
of voorhanden is, gaat in het algemeen te ver.28 Dat iemand zich niet distantieert zegt namelijk weinig
tot niets over de relatie tussen persoon en voorwerp of anders gezegd over de betrokkenheid bij het
voorwerp. Het probleem is of distantiëren wel gevergd kan worden. Is de aanwezig/voorhanden
‘hebber’ ertoe in de gelegenheid, in staat of bij machte? Daar komt bij dat hij om zich te kunnen
distantiëren moet (feitelijk en normatief) weten dat het voorwerp aanwezig/voorhanden is.

16. Voor de beoordeling door de rechter lijkt mij het betrekkingsvereiste het meest complex en daarom
daarover nog enkele nadere opmerkingen. Gemakkelijk bereik van een voorwerp en/of een
rechtstreekse feitelijke beschikking over het voorwerp vormen een basisvoorwaarde en daarmee een
ondergrens van voorhanden/aanwezig hebben. Ze kunnen voldoende zijn als het bereik zo makkelijk
is of de feitelijke beschikking zo rechtstreeks is dat bewustheid van de aanwezigheid van het
voorwerp kan worden verondersteld. De prangende vraag is vooral of dat gemakkelijk bereik en/of de
feitelijke rechtstreekse beschikking tevens meebrengen dat macht, gezag of bevoegdheid tot
beschikking kan worden verondersteld. Ter beschikking staan is iets anders dan ter beschikking
hebben. Met de vraag of ter beschikking zijn ter beschikking hebben oplevert, moet voorzichtig
worden omgegaan. Het is niet uitgesloten, maar afhankelijk van de omstandigheden. Zowel bij
voorhanden hebben als bij aanwezig hebben komt deze problematiek in de rechtspraak aan de orde.
Ik geef enkele voorbeelden uit de rechtspraak over de woorden aanwezig hebben. Voor voorhanden
hebben in de WWM verwijs ik naar de eerder genoemde recente conclusie van de PG.29

17. Er is geen, althans niet zonder meer sprake van opzettelijk aanwezig hebben van in de keuken
gevonden cocaïne bij verblijf samen met anderen in een woning en wetenschap van de aanwezigheid
van cocaïne in die woning.30 De Hoge Raad oordeelde dat het bewijs van opzettelijk aanwezig hebben
ontoereikend was. Daarmee blijft in het midden of het probleem het bereik, de beschikking of het
opzet is. De Hoge Raad gebruikt de termen beschikkingsmacht of machtssfeer hier niet. Ook de
aanwezigheid van drugs in een personenauto levert soms hoofdbrekens op. Denk aan de chauffeur
die met kennis van de aanwezigheid van drugs in de auto gaat rijden. En wat met de passagier die na
de mededeling dat zich in de auto cocaïne bevindt toch instapt? Of voor de passagier die zich ondanks
dat hij indringend hennep ruikt laat vervoeren? Of rechtstreeks feitelijk bereik en kennis van
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aanwezigheid voldoende zijn hangt af van de omstandigheden van het geval en zal van geval tot
geval moeten worden beslist. Onvoldoende voor (medeplegen van) opzettelijk aanwezig hebben was
het geval dat een ingestapte medeverdachte ondanks de indringende hennepgeur instapte, meereed
en zich niet distantieerde van de aanwezigheid van de hennep. Hij hoeft de chauffeur dus
bijvoorbeeld niet te vragen te stoppen om te kunnen uitstappen. 31 Een veroordeling voor de niet-
opzettelijke variant als pleger lijkt mij hiermee niet uitgesloten. De crux is vooral de wijze waarop het
opzettelijk medeplegen is bewezen en niet zo zeer het aanwezig hebben zelf.

18. Als het rechtstreekse feitelijke bereik ontbreekt, is daarmee het aanwezig hebben van een
voorwerp nog niet uitgesloten. Iemand kan voorwerpen aanwezig hebben die zich niet onder zijn
rechtstreekse bereik, in zijn hand, in zijn huis, in zijn auto of in zijn tuin bevinden. Op een enige wijze
moet dan wel een bijzondere relatie tot het voorwerp naar voren komen. Dat kan de (feitelijke)
mogelijkheid zijn om over een voorwerp dat zich elders bevindt te beschikken (beschikken over de
sleutel van de kastdeur in de woning van een kennis waar het voorwerp ligt) en/of de (juridische)
beschikkingsbevoegdheid (de één bewaart een voorwerp van en/of voor een ander; (ook) de ander
heeft dan aanwezig). In de praktijk brengt een dealer, chauffeur van een auto, zijn drugs soms onder
bij een ander, bijvoorbeeld zijn passagier. Dat sluit de mogelijkheid om feitelijk over die drugs te
beschikken niet uit.32

19. Silvis33 noemt beschikkingsmacht een gradueel begrip dat zich in het licht van vaststellingen
daaromtrent, leent voor een oriëntatie op wat van een persoon gevergd kan worden in de
omstandigheden van een geval. Mijn voorkeur heeft het om niet te spreken van beschikkingsmacht,
maar ruimer van een betrekkingsvereiste gelet op het woord ‘hebben’. Het gaat om de betrekking
tussen persoon en voorwerp en daarbij kan inderdaad een rol spelen of de persoon feitelijk bij machte
is de relatie met een voorwerp te beëindigen. Of dat van hem kan worden gevergd hangt af van de
omstandigheden van het geval. Daartoe behoort het gevaarzettende karakter van een voorwerp
waarop ik al eerder wees. Naar mate het voorwerp gevaarlijker is, kan van de burger meer worden
gevergd.

20. Als derde nu aandacht voor het subjectief bestanddeel. Bij aanwezig hebben in art. 2 OW is er
onderscheid tussen een opzettelijke variant die een misdrijf oplevert en een niet-opzettelijke variant
die een overtreding oplevert (art. 10 lid 1 aanhef en onder a en lid 3 jo 13 lid 1 en 2 OW). Het
subjectieve element opzet moet voor het misdrijf bewezen worden, maar voor de overtreding is
bewijs van een subjectief element niet vereist. Dan het voorhanden hebben. Opmerkelijk is dat de
Opiumwet dit begrip in art. 10a OW gebruikt, terwijl in de art. 2 (en 3) OW de woorden aanwezig
hebben worden gebezigd. Volgens de wetsgeschiedenis is opzet op het voorbereiden en bevorderen
van de feiten als bedoeld in het vierde of vijfde lid van art. 10a OW vereist.34 Het subjectieve element
van art. 10a lid 1 onder 3 OW komt voorts tot uitdrukking in de woorden ‘waarvan hij weet of ernstige
reden heeft om te vermoeden dat zij bestemd zijn tot het plegen van dat feit’.35 Witwassen kent voor
zover het gaat om het subjectief element verschillende varianten.36 In de onderhavige zaak gaat het
om art. 420bis Sr, een misdrijf waarbij wetenschap van de ‘criminele’ aard van het voorwerp is vereist.
Bewezen moet worden dat verdachte (op zijn minst) bewust de aanmerkelijke kans aanvaardde dat
het een voorwerp betrof afkomstig uit enig misdrijf.37 Zie voor het misdrijf schuldwitwassen art.
420quater Sr. Art. 26 WWM spreekt alleen van voorhanden hebben en die bewoordingen wijzen op
een kleurloos begrip en niet op een culpoze en/of doleuze variant. De bewoordingen van art. 26 WWM
zijn echter niet doorslaggevend gebleken. In de rechtspraak van de Hoge Raad is het subjectieve
element ingelezen in verband met het wettelijk onderscheid tussen misdrijf en overtreding.38 Het in
art. 26 lid 1 WWM strafbaar gestelde feit is een misdrijf (art. 56 jo 55 WWM). Anders gezegd een
misdrijf kan niet bestaan zonder subjectief element. De systematiek van het wettelijke onderscheid
misdrijf-overtreding heeft het hier gewonnen van de bewoordingen van art. 26 WWM. Ik licht dat
nader toe.

21. Over de reikwijdte van ‘voorhanden hebben ‘ in art. 26 WWM overwoog de Hoge Raad in twee
arresten van 31 maart 202039 het volgende:

“2.3 Op grond van art. 26, eerste lid, Wet wapens en munitie (hierna: WWM) is het verboden een
wapen of munitie van de categorieën II en III voorhanden te hebben. Het handelen in strijd met dit
verbod is als misdrijf strafbaar op grond van art. 55 en 56 WWM.
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2.4 Voor een veroordeling van het – als pleger – voorhanden hebben van een wapen of munitie is
vereist dat de verdachte het wapen of de munitie bewust aanwezig had. De in de rechtspraak van de
Hoge Raad in dit verband gebruikte aanduiding van “een meerdere of mindere mate” van bewustheid
geeft aan dat de verdachte zich bewust was van de (waarschijnlijke) aanwezigheid van het wapen of
de munitie, zonder dat die bewustheid zich hoeft uit te strekken tot de specifieke eigenschappen en
kenmerken van het wapen of de munitie of tot de exacte locatie van dat wapen of die munitie. Voor
het bewijs van dergelijke bewustheid geldt dat daarvan ook sprake kan zijn in een geval dat het niet
anders kan dan dat de verdachte zulke bewustheid heeft gehad (vgl. HR 20 september 2011,
ECLI:NL:HR:2011:BP5992).

Voorts vergt het aanwezig hebben van een wapen of munitie dat de verdachte feitelijke macht over
het wapen of de munitie kan uitoefenen in de zin dat hij daarover kan beschikken. Daarvoor hoeft het
wapen of de munitie zich niet noodzakelijkerwijs in de directe nabijheid van de verdachte te bevinden.
In bijzondere gevallen volstaat de enkele mogelijkheid tot het uitoefenen van feitelijke macht over het
wapen of de munitie niet voor het oordeel dat de verdachte dat wapen of die munitie voorhanden had
in de zin van art. 26, eerste lid, WWM. Dat kan bijvoorbeeld het geval zijn wanneer iemand
onverhoeds of ongewild kortstondig een wapen of munitie van een ander in handen krijgt of wanneer
iemand onverwacht kennis krijgt van de aanwezigheid in zijn nabijheid van een wapen of munitie van
een ander, terwijl hij redelijkerwijs daarvan niet direct afstand kan nemen.”

De bewoordingen van de Hoge Raad eisen voor voorhanden hebben in art. 26 WWM allereerst:
bewust aanwezig hebben. Bewustheid van de (waarschijnlijke) aanwezigheid van het wapen of de
munitie is vereist, maar de bewustheid hoeft zich niet uit te strekken tot de specifieke eigenschappen
en kenmerken van het wapen of de munitie of tot de exacte locatie van dat wapen of die munitie. Het
object van het weten is daarmee dus slechts een wapen of munitie. Die bewustheid van het
voorhanden hebben van een wapen of munitie kan worden bewezen in een geval dat het niet anders
kan dan dat de verdachte zulke bewustheid heeft gehad.

23. Rechtsoverweging 2.4 van het zojuist geciteerde arrest bevat daarmee in de woorden van De
Hullu (Handboek 8e druk 2021, p. 202) een verduidelijking of wellicht kan beter gesproken worden van
twee aanvullingen. De eerste is dat aan het object van de wetenschap te weten aan een wapen en
munitie geen specifieke eisen worden gesteld en daardoor is een beperkt, algemene bewustheid van
het (voorhanden zijnde) wapen en de (voorhanden zijnde) munitie voldoende.40 Verder is er een
aanwijzing voor de wijze waarop het bewijs van bewustheid van (waarschijnlijke) aanwezigheid valt
te leveren. Ik laat die beide punten hier verder vrijwel geheel buiten beschouwing. Het begrip
meerdere of mindere mate van bewustheid zelf is niet nader verduidelijkt. Omvat het (alle) varianten
van opzet en culpa?

24. Er vallen in r.o. 2.4, voor zover deze ook al eerder is gebruikt, van de Hoge Raad drie dingen op
betreffende de eis die de Hoge Raad aan voorhanden hebben stelt: meerdere of mindere mate van
bewustheid van (waarschijnlijke) aanwezigheid. Allereerst valt op dat de Hoge Raad hier op zijn minst
geen scherp onderscheid maakt tussen voorhanden hebben en aanwezig hebben. Immers de Hoge
Raad gebruik het woord ‘aanwezig’, terwijl art. 26 WWM de woorden voorhanden hebben gebruikt.
Voorts is zeker weten niet vereist. De ondergrens is een meerdere of mindere mate van bewustheid
van de (waarschijnlijke) aanwezigheid. Dat brengt mij op het derde punt: wat houdt die ondergrens
nu in? De bewustheidseis bij voorhanden hebben in art. 26 lid 1 WWM wordt door de Hoge Raad niet
geformuleerd in de doorgaans bij opzet gebruikte woorden ‘bewust aanvaarden van een
aanmerkelijke kans’. De Hoge Raad gebruikt bij art. 26 lid 1 WWM slechts het woord ‘bewust’ en het
aanvaarden en het aanmerkelijke karakter van de kans ontbreken in de formulering. De formulering
van de Hoge Raad is daarmee nogal ‘open’. Het wilselement komt, nu aanvaarden ontbreekt, niet tot
uitdrukking. Het gebruik van alleen het woord bewust sluit voorwaardelijk opzet uit en dat betekent
dat art. 26 WWM in zoverre niet zonder meer is gelijk te stellen met een opzettelijk misdrijf. Dat kan
ook niet omdat een aanmerkelijk kans niet vereist is, maar slechts waarschijnlijkheid. Ook dat is een
minder vergaande eis. De formulering sluit niet uit dat culpa in de vorm van bewuste schuld voldoende
is voor voorhanden hebben. Daarop is eerder gewezen.41

25. De stand van zaken voor wat het subjectieve element voorhanden hebben (art. 26 WWM, art. 10a
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OW en witwassen) en bij aanwezig hebben (art. 2 OW) is nu als volgt.

- Het in art. 26 lid 1 WWM strafbaar gestelde feit is een misdrijf (art. 56 jo 55 WWM). Daarom wordt de
eis van in meerdere of minder mate bewustheid van (waarschijnlijke) aanwezigheid gesteld. Ook na
de arresten van 2020 is de inhoud daarvan (met name de ondergrens) niet glashelder.

- De voorbereiding zoals strafbaar gesteld in art. 10a OW is een misdrijf en opzet is vereist. Daarbij is
het bewust aanvaarden van de aanmerkelijk kans op voorhanden zijn de ondergrens.

- Het (niet eenvoudig) witwassen is een misdrijf dat zowel een opzet- als een (bewuste en
onbewuste) culpavariant kent. Voor de opzetvariant geldt hetzelfde als bij art. 10a OW. Zie r.o. 2.4 van
HR 21 april 2020, ECLI:NL:HR:2020:570.

- Bij aanwezig hebben van drugs bestaat er zowel een verschijningsvorm als overtreding als een
verschijningsvorm als misdrijf. Naast de opzettelijke variant van aanwezig hebben als misdrijf (art. 13
lid 2 jo 10 lid 3 en 11 lid 2 OW) staat immers de niet opzettelijke variant als overtreding (art. 13 lid 1 jo
10 lid 1 en 11 lid 1 OW).

26. Het subjectieve element kent bij voorhanden hebben vooral overeenkomsten en een enkel verschil
te weten de reikwijdte van art. 26 WWM. Het aanwezig hebben van drugs in de art. 2 (en 3) OW is
voor wat betreft het subjectieve element wettelijke anders gestructureerd dan het voorhanden
hebben.

Het niet-opzettelijk aanwezig hebben (van drugs) als overtreding neemt een eigen plaats in. De
reikwijdte van het te bewijzen aanwezig hebben behoeft bij deze overtreding niet te zeer beperkt te
worden door eisen van de relatie tussen voorwerp en persoon en schuld. Wanneer een voorwerp
bereikbaar en ter beschikking is, kan daarmee de relatie tussen persoon en voorwerp en de schuld
behoudens contra-indicatie worden verondersteld. Een contra-indicatie kan vorm gegeven worden in
een beroep op afwezigheid van alle schuld (avas). Als aannemelijk wordt dat een verdachte niet wist
of behoefde te weten dat een voorwerp aanwezig was, moet hij ontslagen worden van alle
rechtsvervolging. En die uitspraak ligt eveneens voor de hand als hij weliswaar van de aanwezigheid
van het voorwerp de hoogte was, maar hij niet in staat is daaraan een einde te maken (avas in de
vorm van verontschuldigbare onmacht).

27. Ik resumeer nu kort mijn bevindingen:

- de betekenis van de woorden voorhanden en aanwezig is feitelijk en verschilt (vrijwel) niet;

- voorhanden hebben in art. 26 WWM moet gelet op de rechtspraak daarover gezien worden als een
geval apart: vereist is de mogelijkheid om feitelijke macht over het voorwerp uit te oefenen in de zin
dat daarover kan worden beschikt alsmede is vereist een meerdere of mindere mate van bewustheid
van waarschijnlijke aanwezigheid;

- de voor voorhanden hebben in art. 26 WWM geldende eisen hebben het karakter van
communicerende vaten; in de literatuur wordt verschillend gedacht of de eisen al dan niet cumulatief
zijn. Mij lijkt de mate van communicatie een beperking van cumulatie;

- voor aanwezigheid hebben heeft de Hoge Raad dergelijke eisen niet met zoveel woorden gesteld.

28. De eis van bewustheid bij voorhanden hebben in art. 26 WWM is een oorzaak of in ieder geval een
aanleiding voor verschil tussen voorhanden hebben (in die bepaling) enerzijds en voorhanden hebben
(in andere bepalingen) en aanwezig hebben anderzijds. De vraag is of er een goede reden is voor het
verschil. De formule van de bewustheid is ontleend aan rechtspraak over de Vuurwapenwet 1919.
Onder die oude wet gold aanvankelijk als bepalend criterium om het voorhanden hebben van een
wapen aan te merken als een misdrijf dat de verdachte wist of redelijkerwijs moest vermoeden dat hij
het feit beging met een in één van wettelijke verzwaringsgronden genoemde extra gevaarlijke
wapens.42 In 1970 merkte de wetgever alle strafbare feiten in de Wapenwet 1919 aan als misdrijf
waarbij gevangenisstraf werd bedreigd.43 Voor strafbaarheid op grond van art. 3 Vuurwapenwet 1919
eiste de Hoge Raad in 198644 de mindere of meerdere mate van bewustheid die in 2020 opnieuw door
de Hoge Raad werd gebruikt. De invulling van art. 26 WWM vroeg om verduidelijking en die is in 2020
gegeven, maar de opheldering is beperkt. Bovendien lijkt er in de rechtspraak een teneur om voor
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aanwezig hebben en voorhanden hebben in andere strafbepalingen dan art. 26 WWM aan te sluiten
bij de rechtspraak over die laatste bepaling. Dat is niet nodig.

29. Voor zover de reden voor het inlezen van de bewustheidseis in art. 26 WWM is (geweest) om
aansluiting te zoeken bij de Vuurwapenwet 1919, is dat tegenwoordig moeilijk te volgen. In die
laatste wet was het voorhanden hebben van een wapen een misdrijf dat met gevangenisstraf was
bedreigd. Indertijd werd gevangenisstraf gezien als een straf die geboden was bij opzet en ernstige
mate van culpa. In dat perspectief oordeelde de Hoge Raad het in 1986 kennelijk dienstig om de
reikwijdte van het in de Vuurwapenwet 1919 subjectieve bestanddeel in te perken zodat niet alle
vormen van culpa er onder vielen.45 Immers tot de invoering van de Wet herijking strafmaxima46 werd
bij (lichte vormen van) onvoorzichtigheid en onoplettendheid (alternatief) de hechtenisstraf bedreigd.
Dat onderscheid is in 2006 vervallen, zodat culpoze misdrijven ongeacht de mate van culpa zijn
bedreigd met gevangenisstraf.47

30. Nu ik ook geen andere dwingende of goede reden zie om het beperkte criterium ontleend aan de
Vuurwapenwet 1919 in te lezen in art. 26 WWM, is het thans het meest passend om de wettelijke
structuur van het voorhanden hebben van een vuurwapen te herzien. Naast een opzettelijk
(/culpoos)48 misdrijf bedreigd met gevangenisstraf is er ruimte voor een overtreding variant bedreigd
met hechtenis. Daarmee zou een structuur ontstaan die vergelijkbaar is met het aanwezig hebben in
de Opiumwet. De Hoge Raad zou een aanzet kunnen geven door nu al in het geldende art. 26 WWM
opzet(/culpa) in te lezen in plaats van een meerdere of mindere mate van bewustheid.

31. Het inlezen van opzet(/culpa) in art. 26 WWM heeft mogelijk nog een ander voordeel. De
verdachte moet zich dan namelijk niet alleen bewust zijn van de waarschijnlijke aanwezigheid van het
voorwerp, maar hij moet die aanwezigheid ook aanvaarden (willen). Het vereiste van het bewust
aanvaarden van een aanmerkelijke kans voor alle opzetvarianten van aanwezig hebben en
voorhanden hebben betekent niet dat daarmee de bewustheid zich moet uitstrekken tot de specifieke
eigenschappen en kenmerken van drugs, wapens of geld. Op dat punt dus geen wijziging.
Onverhoeds of ongewild kortstondig voorhanden of aanwezig hebben verdraagt zich niet met opzet
zodat de uitzondering in het arrest van 2020 is geformuleerd kan vervallen. Er is in zo’n geval geen
sprake van opzettelijk voorhanden of aanwezig hebben. Bij niet-opzettelijke voorhanden hebben of
aanwezig hebben (als overtreding) zal gezien de eerder geformuleerde basisvereisten (bereik en
beschikking) vrij spoedig van vervulling van de delictsomschrijving sprake zijn maar er is enige ruimte
voor niet-strafbaarheid door middel van een (slagend) beroep op verontschuldigbare dwaling of
onmacht. Kortom zowel bij de opzettelijke als bij de niet opzettelijke variant wordt het machtscriterium
in mijn benadering uitgekleed. Er blijft overigens altijd nog de uitweg van de overmacht. Een en ander
moet er uiteraard toe leiden dat de onderhavige problematiek eenvoudiger en consistenter kan
worden benaderd.

32. Nu kom ik tot de bespreking van de middelen. De eerste zes middelen klagen over de motivering
van de bewezenverklaring van de feiten. Daarom geef ik eerst deze bewezenverklaringen weer,
alsmede hetgeen door het hof, onder meer in verband met hetgeen door de verdediging naar voren is
gebracht, is overwogen:

Ten laste van de verdachte is bewezenverklaard dat:

1. “hij op of omstreeks 1 maart 2015 in de gemeente Brunssum opzettelijk aanwezig heeft gehad
ongeveer:

- 17,60 kilogram MDA (aangetroffen in de grond) en

- 30 pillen bevattende 3,4-methyleendioxymethamfetamine (MDMA) en amfetamine (aangetroffen in
een aan hem toebehorende woning) en

- 9,04 kilogram MDA-hydrochloride (aangetroffen in 2 pvc buizen), en

- 4 kilogram MDA-hydrochloride (aangetroffen in een speciekuip),

zijnde MDA en/of tenamfetamine en/of MDM en/of amfetamine en/of MDA-hydrochloride telkens een
middel vermeld op de bij de Opiumwet behorende lijst I”,

2. “hij op of omstreeks 1 maart 2015 in de gemeente Brunssum, om een feit, bedoeld in het vierde of
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vijfde lid van artikel 10 van de Opiumwet, te weten het opzettelijk bereiden, bewerken, verwerken,
verkopen, afleveren, verstrekken, vervoeren van (een) hoeveelheid/hoeveelheden van een materiaal
bevattende amfetamine en/of MDMA en/of tenamfetamine en/of N-ethyl MDA, zijnde amfetamine en/of
MDMA en/of tenamfetamine en/of N-ethyl MDA telkens een middel vermeld op de bij de Opiumwet
behorende lijst I, voor te bereiden en/of te bevorderen, voorhanden heeft gehad:

- een grote hoeveelheid stempels ten behoeve van een tabletteermachine, en

- 3 kunststof potten gevuld met Platinaoxide (PTO) (in totaal 1220 gram bruto), en

- een gemodificeerde industriële centrifuge (vervuild met resten MDMA poeder (indicatief) en
donkerkleurige olie (met geur MDMA)), en

- een hoeveelheid pannen en

- een 200 liter vat (etiket ethanol, restant vloeistof), en

- een hoeveelheid jerrycans met aceton en een mengsel van aceton-propanol en

- 2 metalen bakken (196 x 96) vervuild met resten MDMA poeder (indicatief), gebruikt voor het drogen
van de natte kristallen MDMA, en

- een stuk zeil (opgerold, vervuild met olie-achtige vlekken (indicatief positief MDMA)),

waarvan verdachte wist die goed(eren) bestemd waren tot het plegen van die feiten”,

3. “hij op of omstreeks 1 maart 2015, in de gemeente Brunssum, van voorwerp, te weten een
hoeveelheid geld (€ 216.000,=), de werkelijke aard en/of de herkomst en/of de vindplaats heeft
verborgen en/of verhuld, en/of heeft verhuld wie de rechthebbende op een voorwerp is of het
voorhanden heeft (gehad), terwijl hij wist dat voornoemd geldbedrag - onmiddellijk of middellijk -
afkomstig was uit enig misdrijf”,

4. “hij op of omstreeks 1 maart 2015 in de gemeente Brunssum, een wapen van categorie II, te weten
een vuurwapen (type: Riot gun) en munitie van categorie III, te weten:

- 61 hagelpatronen (kaliber: 12 gauche), en/of

- 24 kogelpatronen (kaliber: 12 gauche),

voorhanden heeft gehad.”

33. In het bestreden arrest heeft het hof het volgende opgenomen (hier weergegeven zonder de
voetnoten):

“Uit het dossier, onderzoek […] , blijkt het volgende.

Op woensdag 9 januari 2013 is een proces-verbaal opgemaakt door de Criminele Inlichtingen Eenheid
(CIE) van de Nationale Politie, Eenheid Limburg, waaruit, onder meer, naar voren komt dat verdachte
zich al jaren bezig houdt met het vervaardigen van amfetamine en XTC, onder andere in de loods die
ligt aan de linkerzijde op het terrein van verdachte aan de [a-straat 1] te [plaats] (pagina 88).

Op 10 april 2013 is bij de CIE informatie binnengekomen omtrent handel op grote schaal in XTC door
verdachte (pagina 89). Op 18 augustus 2014 is informatie binnengekomen bij het Team Criminele
Inlichtingen Eenheid Limburg (TCI), inhoudende onder meer dat verdachte veel geheime ruimtes op
zijn terrein heeft en dat in deze ruimtes XTC geproduceerd wordt (pagina 90 en 91). Op 6 januari
2015 (pagina 92) en op 29 januari 2015 (pagina 93) zijn voorts TCI-processen-verbaal opgemaakt
waaruit blijkt dat verdachte XTC aan het produceren is en dat verdachte blauwe pillen met het
Mitsubishi logo slaat. Op 19 februari 2015 is een TCI-proces-verbaal opgemaakt waaruit blijkt dat
verdachte een handelaar is in wapens en drugs (pagina 94).

Naar aanleiding van deze informatie is op zondag 1 maart 2015 door de politie binnengetreden op het
perceel gelegen aan de [a-straat 1] te [plaats] alwaar een doorzoeking heeft plaatsgevonden.

Het perceel bestaat uit een woning, waaronder een ondergrondse discotheek bestaande uit
verschillende verdiepingen, een tweetal loodsen (te weten een Romneyloods en een loods tegenover
de woning) en een groenvoorziening c.q. bamboebosgebied (pagina 9).

In de woning zijn diverse goederen in beslag genomen (pagina 10) waaronder 4 busjes traangas, 2
ploertendoders (pagina 20) en geld. In de woning werden voorts verdovende middelen aangetroffen,
waaronder hasj, cocaïne en XTC-pillen. In de bijkeuken werden 3 kunststof potten aangetroffen
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gevuld met naar later bleek platinaoxide.

In de loods (pagina 11) tegenover de woning van verdachte (aangeduid als SS5 L) werden tussen
hooibalen goederen aangetroffen die gerelateerd kunnen worden aan de vervaardiging van MDMA
(pvc-buizen gevuld met MDMA, centrifuge, speciekuipen, pannen, een 200 liter vat, jerrycans, bakken
en zeil). In de loods werden tevens handschoenen aangetroffen: groene pvc-handschoenen in een
zak, zwarte handschoenen in een speciekuip en groene pvc-handschoenen in een zak (pagina 43). In
die loods bevond zich in de linker ruimte een apart gebouwtje (pagina 642). Dit gebouwtje was
verdeeld in twee ruimtes. Het plafond van de linker ruimte in het gebouwtje was evenals de TL-buizen
vervuild met druppels bruinkleurige olieachtige vloeistof (pagina 644). Tevens was een muur besmet
met opgedroogd bruinkleurige olieachtige vloeistof. In de rechter ruimte was een werktafel geplaatst
met daarop een hoeveelheid poeder. Gelet op de analyseresultaten is volgens de interpretatie van de
Landelijke Faciliteit Ondersteuning Ontmantelen (hierna: LFO) het gebouwtje gebruikt voor de
vervaardiging c.q. bewerking van synthetische drugs, met name MDA en MD(E)MA, waarbij het plafond
en de muren van dit gebouwtje besmet zijn geraakt.

Tussen dit aparte gebouwtje en de buitenmuur van de loods was een loze ruimte aanwezig,
bereikbaar vanaf het dak van het aparte gebouwtje. Op de opening van de ruimte lagen diverse
hooibalen. In die loze ruimte zijn goederen aangetroffen (afval) welke gerelateerd waren aan de
vervaardiging van synthetische drugs (pagina 669). Vanaf de begane grond was deze ruimte
onbereikbaar door een houten steunbalk.

In het bosperceel, bestaande uit bamboebomen, aangeduid als het terrein behorend bij de loods
tegenover de woning (SS5 TR, hof: in samenhang met situatieschets pagina 459) werd onder de
grond een wit plastic vat met rode deksel aangetroffen met daarin stapels bankbiljetten van 50, 100
en 200 euro, totaal 216.000,= euro.

Op maandag 2 maart 2015 is in de woning een vacuümpers in beslag genomen, op het terrein een
vuurwapen in een pvc-buis, te weten een Riot gun, met patronen alsmede in de grond (eveneens
aangeduid als het terrein behorend bij de loods tegenover de woning (SS5 TR, hof: in samenhang met
situatieschets pagina 459)) 14 zakken met 40,46 kilo vermoedelijk MDMA en een ton met stempels ten
behoeve van een tabletteermachine (pagina 11).

Op 3 maart 2015 is niets ter zake dienende meer in beslag genomen.

Op 8 juli 2015 heeft wederom een onderzoek plaatsgevonden in de loods gelegen aan de [a-straat 1]
te [plaats] in het kader van een afzonderlijk opsporingsonderzoek (pagina 53). Tijdens deze
doorzoeking is onder de betonnen vloer in de loods tegenover de woning in een metalen kist een
tabletteermachine alsmede losse stempels en jerrycans aangetroffen. Een stempel was voorzien van
het Mitsubishi logo (pagina 55).

(…)

Met betrekking tot de tenlastegelegde feiten blijkt uit het procesdossier het volgende.

feit 1

Op maandag 2 maart 2015 is het terrein van perceel [a-straat 1] te [plaats]

doorzocht. Op dit terrein is een bosperceel met bamboebomen. Onder de grond (van het bamboebos)
werden aangetroffen en in beslag genomen:

- een witte ton met negen plastic zakken met daarin per zak 2,54 kilogram vermoedelijk MDMA en één
zak met 1,58 kilogram vermoedelijk MDMA;

- een oranje/bruine ton met drie plastic zakken met elk 5,04 kilogram vermoedelijk MDMA en één zak
met 0,9 kilogram vermoedelijk MDMA.

Het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) heeft monsters uit deze partijen onderzocht: met betrekking
tot de partij in de witte ton (AAHY5275NL) en vier monsters uit de partij in de oranje/bruine ton
(AAHY5268NL, AAHY5269NL, AAHY5270NL, AAHY5271NL). Deze monsters testten allemaal positief op
MDA. Uit de aanvullende informatie in de desbetreffende rapporten van het NFI blijkt dat MDA onder
het synoniem tenamfetamine is vermeld op lijst I van de Opiumwet.
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In de slaapkamer van de verdachte is op 1 maart 2015 in een dressoir een paars doosje met
ongeveer 30 pillen aangetroffen en in beslag genomen.

Verdachte heeft ter terechtzitting in hoger beroep verklaard dat die pillen van hem zijn en dat hij ze
heeft gekocht als peppillen. Uit het rapport van het NFI blijkt dat de pillen amfetamine bevatten en
een lage concentratie MDMA.

In de loods tegenover de woning van de verdachte werden tijdens de doorzoeking op 1 maart 2015
aangetroffen:

- een PVC-buis, gevuld met beige poeder en brokken met een nettogewicht van 4,39 kilogram;

- een PVC-buis, gevuld met beige poeder en brokken met een nettogewicht van 4,65 kilogram;

- een speciekuip, gevuld met netto 4 kilogram beige brokken en poeder.

De LFO heeft monsters van voornoemde stoffen genomen en deze monsters voor onderzoek
aangeboden aan het NFI. Onderzoek door het NFI heeft uitgewezen dat de monsters MDA-
hydrochloride bevatten. Het NFI stelt dat MDA-hydrochloride past bij het bewerken van MDA, namelijk
de omzetting van MDA-base in het hydrochloridezout van MDA. Blijkens toelichting van de LFO wordt
MDA bij de synthese verkregen in de vorm van een base.

Deze base kan niet goed verwerkt worden en wordt daarom omgezet in een zout dat de vorm heeft
van een poeder.

Blijkens de toelichting in voormeld NFI-rapport staat MDA onder het synoniem tenamfetamine vermeld
op de bij Opiumwet behorende lijst I van verboden middelen.

feit 2

Op 2 maart 2015 is een blauwe ton met daarin 174 stempels en 83 cilinders voor een
tabletteermachine onder de grond aangetroffen tijdens de doorzoeking van het bosperceel met
bamboebomen op het perceel aan de [a-straat 1] te [plaats] . Deze voorwerpen zijn in beslag
genomen.

In de bijkeuken van de woning van de verdachte zijn tijdens de doorzoeking op 1 maart 2015 drie
potten met 1220 gram vermoedelijk platinaoxide (PTO) aangetroffen en in beslag genomen. Na
onderzoek aan de ingestuurde monsters stelt het NFI vast dat het onderzochte poeder platina bevat.
Blijkens de rapporten van het NFI wordt deze stof als katalysator gebruikt bij de vervaardiging van
MDMA, metamfetamine, MDEA en/of MDA, en is het - aldus het NFI - gezien de marktwaarde van het
edelmetaal platina niet aannemelijk dat het poeder als een afvalproduct wordt beschouwd.

In de loods tegenover de woning van de verdachte werden door de LFO tijdens de doorzoeking op 2
maart 2015 - voor zover in het kader van de tenlastelegging relevant - aangetroffen en in beslag
genomen:

- een gemodificeerde industriële centrifuge, vervuild met resten MDA-poeder en donkerkleurige olie
(met geur MDMA):

- vijf pannen;

- een 200 litervat (etiket ethanol, restant vloeistof);

- een hoeveelheid jerrycans met aceton en een mengsel van aceton-propanol, dat niet als een
afvalstof van de productie van verdovende middelen is te kwalificeren;

- twee metalen bakken (196 x 96) vervuild met resten MDMA-poeder (indicatief MDMA), gebruikt voor
het drogen van de natte kristallen MDMA;

- een stuk zeil, opgerold en vervuild met olie-achtige vlekken (indicatief MDMA).

Deze goederen bevonden zich in de linker ruimte van de loods tussen een aantal gestapelde
hooibalen, gelegen direct links van roldeur.

In een plasticzak die zich bevond tussen de spullen zoals aangetroffen bij de hooibalen in de loods
zijn handschoenen aangetroffen met daarop sporen van MDA en celmateriaal met het DNA-profiel van
verdachte (matchkans kleiner dan 1 op 1 miljard).

feit 3

Tijdens de doorzoeking van de woning, de loodsen en het bijbehorende perceel van [a-straat 1] te
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[plaats] , is onder de grond in het bosperceel (aangeduid als het terrein behorend bij de loods
tegenover de woning, […] ) met bamboebomen een wit plastic vat aangetroffen met daarin stapels
bankbiljetten van 50, 100 en 200 euro, gewikkeld in plastic folie. In totaal gaat het om een bedrag van
€ 216.000,=.

In het proces-verbaal van bevindingen wordt opgemerkt dat er nabij de voordeur van de woning een
soortgelijke ton werd aangetroffen.

feit 4

Tijdens de doorzoeking van het terrein [a-straat 1] te [plaats] werd op 2 maart 2015 achter een afdak
(schuurtje met daarin fitnessapparatuur) tussen het bamboebos en de Romneyloods in de grond een
PVC-buis gevonden. In die buis zat een blauwe plastic zak met daarin een Riot gun en 85 patronen.
Het wapen en de munitie werden in beslag genomen en onderzocht door een forensisch expert. Die
concludeerde dat het een vuurwapen van categorie II sub 3 van de Wet wapens en munitie betreft,
dat oorspronkelijk een geweer was. De totale lengte van het vuurwapen is ingekort, zodat dragen
niet of minder zichtbaar is en dus heimelijk kan gebeuren. Ten aanzien van de munitie luidt de
conclusie dat het gaat om 61 hagelpatronen, kaliber 12 gauche en 24 kogelpatronen, kaliber 12
gauche. Dit betreft munitie van categorie III van de Wet wapens en munitie.

De munitie is geschikt om met het geweer af te vuren.

Verweer: wetenschap

1.

De verdediging heeft zich op het standpunt gesteld dat verdachte van de aan hem tenlastegelegde
feiten dient te worden vrijgesproken. Daartoe is - kort samengevat - aangevoerd dat verdachte niet
wist dat zich binnen zijn machtssfeer, te weten op het adres aan de [a-straat 1] te [plaats] , de onder
1 tot en met 4 tenlastegelegde goederen bevonden, te weten de aangetroffen verdovende middelen
(feit 1), de goederen bestemd om een feit in het vierde of vijfde lid van artikel 10 van de Opiumwet
voor te bereiden en/of te bevorderen (feit 2), het geldbedrag ad € 216.000,= (feit 3) en de Riot gun en
munitie (feit 4).

2.

Het hof overweegt met betrekking tot dit verweer het volgende.

Verdachte is sinds 1996 eigenaar van het perceel [a-straat 1] te [plaats] . Hij heeft ter terechtzitting in
hoger beroep verklaard dat hij de woning en loodsen op het terrein zelf heeft gebouwd. Ook heeft hij
in 2005 de betonnen vloer aangebracht in de loods tegenover de woning. Het bamboebos is door hem
zelf aangelegd in 1998 als bamboekwekerij. In de kelder onder de woning had verdachte een bedrijf
in motoren; hij hield zich bezig met de inkoop van onderdelen en het vervolgens zelfsamenstellen van
motoren. Op de ten laste gelegde datum waren deze bedrijven echter niet meer actief en hield
verdachte zich bezig met werkzaamheden als discjockey en met het organiseren van feesten. Hij
woont samen met zijn echtgenote, [betrokkene 1] .

De tegenover de woning gelegen loods heeft verdachte op 29 april 2009 in het kader van een
onteigeningsprocedure aan de provincie verkocht ten behoeve van de aanleg van een rondweg
(buitenring Parkstad Limburg). Verdachte had op 1 maart 2015 echter nog steeds het gebruiksrecht op
de loods, omdat hij niet wilde dat de gemeente een anti-kraak-instantie zou inschakelen om kraken te
voorkomen.

Volgens getuige [getuige] wilde verdachte niet dat andere mensen via zijn terrein naar die loods
gingen. Afgesproken is dat verdachte voortgezet gebruik had van de loods. De verdachte mocht de
loods volgens de afgesproken gebruiksregeling met de provincie niet onderverhuren. Ter terechtzitting
in hoger beroep heeft de verdachte verklaard dat hij de loods wel heeft verhuurd, vermoedelijk al
vanaf 2002. Hij heeft het gebouwtje in de loods zelf gemaakt. Hij verhuurde op de tenlastegelegde
datum aan een man van in de 40, die hij aanduidt als 'paardenman', die de loods gebruikte voor onder
meer de opslag van twee paarden-aanhangwagens. Verdachte beschikte over een (moeder-)sleutel
van de loods.

Gelet hierop is het hof van oordeel dat de woning, het omliggende perceel en de daarop gevestigde
loodsen tot de beschikkingsmacht van de verdachte behoorden en dat hij toegang had tot alle
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onderdelen van het terrein en de zich daarop bevindende gebouwen.

3.

Van de zijde van de verdediging is bestreden dat verdachte zich in meer of mindere mate bewust was
van de aanwezigheid van de verboden goederen in zijn woning, op zijn terrein en in zijn loods, zoals
tenlastegelegd onder de feiten 1 tot en met 4.

Verdachte heeft - voor zover hier van belang - blijkens het proces-verbaal ter terechtzitting in eerste
aanleg d.d. 7 maart 2017 het volgende verklaard:

"Van de meeste goederen had ik geen weet. Er is een gedeelte waar ik wel weet van heb gehad
namelijk de goederen die in de loods zijn aangetroffen. Ik doel dan op de loods met daarin de
hooibalen en de verborgen ruimte. (...) Ik ontdekte ze per toeval. Op vrijdagavond ging ik de
basement klaar maken, want ik organiseerde een feest. De basement is mijn kelder en daar
organiseer ik feesten. (...) Ik ben toen boven de poort gaan open maken. Daar rook ik een weeïge
lucht. Dat vond ik raar, dus ik heb rondgekeken maar ik zag niets. Ik heb de moedersleutel genomen
en ben de loods in gelopen. Op twee platen zag ik poeder. In een andere ruimte zag ik nog meer
attributen, zoals fusten, lege kannen (...). Ik ben met de auto naar de gebruiker van de loods
gereden. Die bleek niet thuis te zijn. Ik ben weer terug naar huis gereden. Een halfuur later ben ik
opnieuw naar de gebruiker van de loods gereden, maar die was nog steeds niet thuis. Ik ben weer
terug naar huis gegaan en ben de loods binnen gegaan. Ik heb het poeder in een speciekuip gegooid
en heb die kuip bedekt om de geur te dempen. Inmiddels was het half acht of acht uur. Het was al
betrekkelijk donker en om acht uur zou de basement open gaan. (...) Op weg naar buiten zag ik naast
de deur van de loods een zak staan. Hierin zaten drie potjes. Ik heb die zak met potjes mee naar
binnen genomen om te kijken wat er in zat. In mijn werkplaats heb ik de potjes open gemaakt. Ik zag
een zwarte substantie. Ik heb er verder niet bij nagedacht en heb de potjes naast mij op de wasbox
gezet. In de loods is geen verlichting, dus ik kon bij de loods niet zien wat er in zat. (...) Het was een
druk bezochte avond. Mijn vrouw had voor iedereen gekookt. We hadden ongeveer zestig gasten. Het
feest duurde tot 03:00 uur. Daarna ben ik gaan slapen. De volgende morgen ben ik vroeg op gestaan
(...) Ik ben de loods binnen gegaan om te kijken of het poeder er nog was. Dat bleek het geval; het
was nog bedekt. Ik heb in nog twee tonnen gekeken. (...) Pas om 15:00 uur heb ik de gebruiker van
de loods getroffen. Ik heb een heftige woordenwisseling met hem gehad. Hij garandeerde mij dat hij
het zou regelen. (...) Rond 18:00 uur zag ik hem aankomen in een busje (...). Ik had mijn vrouw niets
verteld en ben toen ook niet meer naar de loods gegaan. Ik dacht dat het wel goed zou komen. Om
20.00 uur stond er bovendien een etentje gepland dat ik moest laten doorgaan. Ik wilde namelijk niet
dat mijn vrouw ervan zou weten. (...) Toen ik thuis kwam ben ik niet meer naar de loods gegaan, maar
ben ik gaan slapen. (...) Vier of vijf uur later was het raak: toen was de inval. (...) Als ik u de naam van
de gebruiker noem, kom ik nog meer in de problemen. Ik had de loods bij iemand in gebruik gegeven.
Ik heb al problemen, omdat alles wat in beslag is genomen op mij verhaald wordt. Daar krijg ik de
schuld van. Ze denken dat ik iets verkeerd heb gedaan. (…) Ik heb de loods altijd verhuurd. (…)
Iemand meldde zich voor de loods. Ik wist wie hij was, maar niet wat hij deed. Ik wist alleen dat hij
iets met paarden deed. De huurprijs was heel laag en er was geen huurcontract. (...) Ik verhuurde de
loods sporadisch om een extra zakcentje te verdienen. (…) Het leverde € 1.500,00 per maand op. (...)
Ik wou de stank dempen. Ik rook de geur namelijk buiten de loods en ik verwachtte gasten. Van de
situatie in de loods kon ik duidelijk zien dat er iets aan de hand was. Iedereen heeft internet. Ik heb
meteen de link met drugs gelegd. Ik heb die handschoenen gebruikt toen ik de loods binnenkwam. Ik
heb toen de handeling verricht waar ik eerder over heb verklaard. Ik heb het poeder van de plaat in
de speciekuip verplaatst. Dat zal mijn DNA verklaren en ook het poeder op de handschoenen.”

Ter terechtzitting in hoger beroep heeft verdachte verklaard dat de ‘paardenman’ aan wie hij de loods
tegenover de woning had verhuurd volgens hem verantwoordelijk is voor niet alleen hetgeen in die
loods is aangetroffen, maar dat hij aanneemt dat deze ook verantwoordelijk is voor de in de grond
onder het bamboebos aangetroffen goederen en het aangetroffen wapen met munitie. Desgevraagd
heeft verdachte geen naam willen noemen van de paardenman, noch wenste of kon hij al te veel in
(te) gaan op nadere vragen zoals leeftijd, afkomst, uiterlijk, soort auto van de ‘paardenman’.
Desgevraagd heeft verdachte aangegeven dat hij op geen enkele manier aannemelijk kan maken dat
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de ‘paardenman' daadwerkelijk huurder van zijn loods was. Verdachte heeft nog verklaard dat hij die
huurder nooit heeft gezien bij het bamboebosje of in de fitnessruimte (onder het afdak naast de
Romneyloods).

Voorts heeft verdachte verklaard:

“De deur van de loods stond op een kier. Het stonk op het terrein. Ik ben binnen gegaan en zag dat
poeder liggen. Ik schrok toen. Ik wist dat het te maken had met het maken van synthetische drugs. Ik
wist dat het foute boel was. Ik ben naar de huurder gereden en heb gebeld maar kreeg hem niet te
pakken. Ik heb toen zelf in de loods dat poeder in de speciekuip gedaan. Ik heb dat met
handschoenen gedaan. Die handschoenen lagen daar, net als de speciekuip. Ik heb twee keer
handschoenen aangedaan. Ik weet niet of het dezelfde handschoenen waren.”

4.

Het hof hecht geen geloof aan de door de verdachte afgelegde verklaring omtrent de huurder, de
zogenaamde ‘paardenman’. Deze verklaring is door verdachte op geen enkele manier verifieerbaar
gemaakt. Ook merkt het hof op dat, zoals blijkt uit de fotomap in het dossier, afgezien van enkele
hooibalen, in de bewuste loods helemaal niets is te zien dat doet denken aan de aanwezigheid van
een huurder die iets met paarden doet. Verdachte heeft in dat verband weliswaar koetsen of
aanhangwagens genoemd, doch in de loods is geen enkel object aangetroffen verband houdend met
paardenartikelen. Een contra-indicatie voor verhuur van de loods is voorts dat in de loods wel een
auto van de verdachte zelf is aangetroffen en dat hij tegenover de provincie volgens getuige [getuige]
heeft verklaard dat hij geen mensen op zijn terrein wil hebben die naar de loods gaan en dat hij
daarom zelf het gebruiksrecht voor de loods nog heeft behouden.

Het hof gaat derhalve voorbij aan de verklaring van verdachte dat de loods was verhuurd aan de
‘paardenman’ en dat deze verantwoordelijk is voor de aangetroffen goederen zoals ten laste gelegd.

Het hof concludeert voorts dat het verdachte is geweest die de ten laste gelegde goederen in

de loods aanwezig heeft gehad. In de loods bevond zich een ruimte die - door verdachte zelf
gebouwd - volgens LFO gelet op de oliedruppels aan het plafond en op de muren gebruikt is voor de
vervaardiging/bewerking van synthetische drugs. Een en ander was zichtbaar voor de verdachte. Ook
heeft hij zelf verklaard over de stank die buiten de loods te ruiken was en is hij het geweest die
verschillende handschoenen heeft gebruikt, waarop sporen van MDA zaten.

Voorts is in de woning van verdachte een zeer kostbaar ingrediënt benodigd voor de productie van
synthetische drugs, te weten 1220 gram platinaoxide, aangetroffen.

Nu verdachte derhalve verantwoordelijk kan worden gehouden voor de aanwezigheid van genoemde
producten in zijn loods en in zijn woning gaat het hof er van uit dat de in het bamboebos aangetroffen
zakken met MDA en stempels, welke goederen eveneens gerelateerd kunnen worden aan de
productie van XTC, ook aan verdachte toebehoren.

Het hof gaat er van uit dat verdachte winst die behaald is met de verkoop heeft trachten te verhullen
door dit te verstoppen in een plastic ton onder de grond in het bamboebos op zijn terrein.

Bij de fitnessruimte op het terrein van verdachte is in de grond tussen bamboebos en de Romneyloods
een vuurwapen en munitie gevonden. Verdachte heeft daarover verklaard dat hij nooit een wapen
heeft gehad. Het hof hecht geen geloof aan deze verklaring. Daarbij betrekt het hof dat in de woning
van de verdachte in zijn slaapkamer twee ploertendoders zijn aangetroffen alsmede vier bussen
pepperspray.

5.

Gelet op het vorenoverwogene staat voor het hof genoegzaam vast dat de verdachte zich in
meerdere of mindere mate bewust is geweest van de aanwezigheid op het adres aan de [a-straat 1]
te [plaats] van de onder 1 tot en met 4 tenlastegelegde goederen, te weten de aangetroffen
verdovende middelen (feit 1), de goederen bedoeld om een feit in het vierde of vijfde lid van artikel 10
van de Opiumwet voor te bereiden en/ofte bevorderen (feit 2), het geldbedrag ad € 216.000,= (feit 3)
en de Riot gun en munitie (feit 4).

6.
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Hiervoor is al geconcludeerd dat de woning, de Romneyloods met afdak, het omliggende perceel en de
daarop gevestigde loods alle behoorden tot de beschikkingsmacht van de verdachte. Hij had
eenvoudig toegang tot alle delen van het terrein en de zich daarop bevindende gebouwen. Het hof
acht niet aannemelijk geworden dat, zoals de verdediging nog heeft geopperd in de pleitnota, andere
personen op het adres aan de [a-straat 1] te [plaats] , te weten [betrokkene 1] , zijnde de vrouw van
verdachte, of [betrokkene 2] , dan wel niet nader gespecificeerde anderen verantwoordelijk zouden
kunnen zijn voor de ten laste gelegde goederen.

Ten aanzien van de door de verdediging geopperde mogelijkheid dat [betrokkene 1] strafrechtelijk
aansprakelijk kan zijn geweest, overweegt het hof allereerst dat verdachte zelf op geen enkele wijze
[betrokkene 1] als de mogelijke dader heeft aangewezen. Voorts heeft zij alle betrokkenheid bij het
tenlastegelegde ontkend en is zij door de rechtbank in dit verband vrijgesproken.

Voor [betrokkene 2] geldt eveneens dat verdachte de beheerder van zijn terrein niet als de mogelijke
dader heeft aangewezen en [betrokkene 2] zelf zijn betrokkenheid bij het tenlastegelegde heeft
ontkend. Voorts is [betrokkene 2] ter zake van het tenlastegelegde ook niet vervolgd. Voorts merkt
het hof nog op dat de sleutel die aan de poort hing niet zichtbaar was voor buitenstaanders en dat
het hele terrein volgens de verdachte was afgerasterd.

Gelet op het vorenoverwogene verwerpt het hof het verweer.

(…)

Voorhanden hebben van goederen bestemd tot het plegen van een feit bedoeld in het vierde

of vijfde lid van artikel 10 van de Opiumwet

8

De verdediging heeft zich op het standpunt gesteld dat verdachte van het onder 2 tenlastegelegde
dient te worden vrijgesproken. Daartoe is aangevoerd dat de aangetroffen goederen zoals genoemd
in de tenlastelegging weliswaar kunnen worden gebruikt ten behoeve van de productie van middelen
vermeld op de bij de Opiumwet behorende lijst I, maar - zo begrijpt het hof- sprake was van een
voltooide handeling en bij verdachte niet de intentie bestond om die goederen nogmaals te gebruiken
voor de productie van middelen vermeld op de bij de Opiumwet behorende lijst I.

Allereerst overweegt het hof dat de goederen waar de bewezenverklaring van feit 2 op ziet middelen
en stoffen betreffen die bestemd zijn voor de productie van middelen vermeld op de bij de Opiumwet
behorende lijst I en deze ook meerdere keren gebruikt kunnen worden voor die productie. Het betreft
stempels, platinapoeder (hetgeen meerdere malen gebruikt kan worden als katalysator voor de
vervaardiging van MDA/MDMA met behulp van PMK middels de verhoogde druk methode), een
centrifuge, pannen, dopvat, jerrycans, bakken en zeil. Naar hun aard zijn deze producten geschikt om
te gebruiken bij de bereiding of bewerking van synthetische drugs. Verdachte beschikte over die
spullen en gelet op de hoeveelheid en waarde van het geheel van die spullen, kan het niet anders zijn
dan dat verdachte wist dat die spullen bestemd waren tot het plegen van het ten laste gelegde feit.

Het zijn ook geen producten of grondstoffen die slechts verbruikt worden bij één productieproces dan
wel afvalproducten daarvan. De aanwezigheid van deze goederen als zodanig, kan daarom als
zogeheten voorbereidingshandeling gezien worden.

Het hof verwerpt het verweer.”

34. Het eerste middel betreft het onder 1 bewezenverklaarde, voor zover is bewezenverklaard dat
verdachte opzettelijk aanwezig heeft gehad ongeveer: - 17,60 kilogram MDA (aangetroffen in de
grond). De klacht is dat dit niet zonder meer kan worden afgeleid uit de bewijsvoering. Kortom de
bewijsmotivering is niet toereikend.

35. Het middel zelf richt zich in het bijzonder op twee overwegingen van het hof onder 4 resp. onder
6. Onder 4 overweegt het hof: “Nu verdachte derhalve verantwoordelijk kan worden gehouden voor
de aanwezigheid van genoemde producten in zijn loods en in zijn woning gaat het hof er van uit dat
de in het bamboebos aangetroffen zakken met MDA en stempels, welke goederen eveneens
gerelateerd kunnen worden aan de productie van XTC, ook aan verdachte toebehoren.” Onder 6
overweegt het hof: “Het hof acht niet aannemelijk geworden dat, zoals de verdediging nog heeft
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geopperd in de pleitnota, andere personen op het adres aan de [a-straat 1] te [plaats] , te weten
[betrokkene 1] , zijnde de vrouw van verdachte, of [betrokkene 2] , dan wel niet nader
gespecificeerde anderen verantwoordelijk zouden kunnen zijn voor de ten laste gelegde goederen.”

36. De zojuist geciteerde overweging onder 4 verbindt de in de grond aangetroffen MDA volledig aan
het opzettelijk aanwezig hebben van voorwerpen gerelateerd aan de productie van XTC aangetroffen
in de loods en de woning. Door dat verband komt het hof tot de slotsom dat de MDA in de grond aan
verdachte toebehoorde. Toebehoren is niet vereist voor aanwezig hebben, maar indien er van
toebehoren sprake is, duidt dat op een nauwe band tussen voorwerp en verdachte. Het hof heeft
onder 2 vastgesteld dat verdachte toegang had tot alle onderdelen van het terrein en de zich daarop
bevindende gebouwen.49 Overigens blijkt uit de bewijsvoering dat verdachte het terrein en daarop
geplaatste loodsen heeft ingericht. Het hof is er daarmee kennelijk allereerst van uitgegaan dat de
MDA gelet op de vindplaats op het terrein van de verdachte onder het gemakkelijke bereik en/of tot
de feitelijke beschikking van verdachte was. Ik noemde dat eerder een basisvereiste. Deze
vaststelling van het hof is niet onbegrijpelijk. Het hof concludeert in de bestreden overweging tot een
verdergaande betrekking omdat het oordeelt dat de MDA verdachte toebehoorde. Het was ‘zijn’ MDA.

37. In het kader van dit middel wordt niet aan de orde gesteld of verdachte de vele in loods en
woning aangetroffen voorwerpen die gebruikt worden (en voeg ik toe: essentieel zijn) bij de productie
van synthetische drugs opzettelijk aanwezig heeft gehad. Dat is kennelijk ook het uitgangspunt van
de steller van het middel. Het gaat om de vraag of gelet op dat uitgangspunt kan worden geoordeeld
dat verdachte eveneens de aangetroffen MDA opzettelijk aanwezig heeft gehad. Het lijkt mij een niet
onbegrijpelijke conclusie. Als iemand een groot deel van een (gedeeltelijk) eerder gebruikt
instrumentarium van een drugslaboratorium opzettelijk aanwezig heeft, ligt het voor de hand dat hij
het product van dat laboratorium (MDA) eveneens opzettelijk voorhanden heeft. Dat is een
ervaringsregel. Zoals ook uit het aantreffen van een brood in de bakkerij waarvan de oven uit is mag
worden geconcludeerd dat het brood van de bakker(ij) is.

38. De overweging in het arrest van het hof onder 6 is in hoofdzaak te lezen als een respons op het
verweer dat niet verdachte, maar de ‘paardenman’ de voorwerpen in de loods opzettelijk aanwezig
heeft gehad. Het hof acht dat niet geloofwaardig en dat is in het licht van hetgeen is aangevoerd en
de uitvoerige beoordeling daarvan door het hof niet onbegrijpelijk. Dat de vrouw van verdachte en de
beheerder van het terrein de voorwerpen opzettelijk aanwezig hebben gehad is slechts door de
verdediging geopperd en in het geheel niet onderbouwd. Bij deze stand van zaken kon het hof
oordelen dat er geen derden zijn die de voorwerpen die verband houden met de (productie van)
(synthetische) drugs in de loods (en de woning) aanwezig hebben gehad. Het is niet onbegrijpelijk dat
het hof deze redenering kennelijk tevens van toepassing acht op de MDA in de grond. Overigens wijs
ik er nog op dat opzettelijke aanwezig hebben van een voorwerp door een derde niet zonder meer
uitsluit dat ook verdachte dat voorwerp opzettelijk aanwezig heeft (als van pleger of als medepleger).

39. In de bewijsvoering van het hof komt het te bewijzen opzet als volgt tot uitdrukking. Onder punt 5
van de geciteerde bewijsoverweging stelt het hof vast dat de verdachte zich in meerdere of mindere
mate bewust is geweest van onder meer de aanwezigheid van de aangetroffen verdovende middelen
zoals genoemd in feit 1. Deze in het kader van voorhanden hebben in art. 26 WWM gebruikelijke
formulering kan worden beschouwd als een belangrijke bouwsteen voor opzet, maar is daarvoor op
zich nog onvoldoende. Nu over dat verschil tussen bewustheid en opzet in het middel niet wordt
geklaagd, volsta ik met het volgende. Gelet op de omstandigheden van het geval ligt het bewijs van
opzet in de bewijsvoering van het hof besloten. Immers verdachte heeft zelf verklaard dat hij wist dat
hetgeen hij in de loods aantrof te maken had met de productie van synthetische drugs. Het hof heeft
geen geloof gehecht aan de verklaring van verdachte over verhuur van de loods aan de paardenman
en daarmee dus ook niet aan het verhaal van verdachte om contact met de huurder op te nemen.
Daarin ligt in de bewijsvoering toereikend besloten dat verdachte de aanwezigheid van de
productiemiddelen voor MDA en de MDA bewust heeft aanvaard.

40. De motivering van het opzettelijk aanwezig hebben van de MDA is toereikend gemotiveerd, zodat
het eerste middel faalt.

41. Het tweede middel betreft het onder 2 bewezenverklaarde, voor zover is bewezenverklaard dat
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verdachte een grote hoeveelheid stempels ten behoeve van een tabletteermachine (aangetroffen in
de grond) voorhanden heeft gehad. Het middel zelf acht de bewijsmotivering niet begrijpelijk om
(vrijwel) dezelfde redenen als hiervoor bij het middel onder 1. Ik citeer: “De vaststelling van het hof
dat de in de grond aangetroffen stempels ten behoeve van een tabletteermachine aan requirant
toebehoren, omdat requirant verantwoordelijk kan worden gehouden voor de aanwezigheid van
producten die zijn aangetroffen in zijn loods en die eveneens gerelateerd kunnen worden aan de
productie van XTC, is zonder nadere motivering, welke ontbreekt, niet begrijpelijk. Dat geldt ook voor
de overweging van het hof dat het onaannemelijk is dat anderen verantwoordelijk kunnen zijn voor
de in de grond aangetroffen stempels.”

42. De woorden voorhanden hebben zijn in de bewezenverklaring gebruikt in dezelfde betekenis als in
art. 10a lid 1 onder 3 OW. Ik wees er al op dat volgens de wetsgeschiedenis opzet op het
voorbereiden en bevorderen van de feiten als bedoeld in het vierde of vijfde lid van art. 10a OW is
vereist50 alsmede dat het subjectieve element van art. 10a lid 1 onder 3 OW voorts tot uitdrukking
komt in de woorden ‘waarvan hij weet of ernstige reden heeft om te vermoeden dat zij bestemd zijn
tot het plegen van dat feit’.51

43. Voor zover het middel berust op dezelfde gronden als hiervoor bij het eerste middel besproken,
volsta ik met verwijzing daar naar. Er is echter ook een verschil en daarover het volgende. Het
subjectieve bestanddeel is voor wat betreft het hier te bewijzen voorhanden hebben - anders dan de
steller van het middel meent - niet opzet, maar weten of ernstige reden hebben om te vermoeden dat
de voorwerpen bestemd zijn tot het plegen van dat feit (lees: de productie van synthetische drugs).
Zoals bij de bespreking van het eerste middel bleek, acht het hof bewustheid van aanwezigheid van
de voorwerpen bewezen. Gelet op karakter van de aangetroffen voorwerpen die in samenhang een
duidelijke indicatie zijn voor de productie van synthetische drugs, is het niet onjuist of onbegrijpelijk
daaruit af te leiden dat verdachte moet hebben geweten, althans ernstige reden had om te
vermoeden dat de stempels bestemd zijn tot het plegen van drugsproductie. Het bewijs van het
vereiste subjectieve bestanddeel ligt zo bezien besloten in de vaststelling van het hof dat verdachte
zich bewust was van de aanwezigheid van de stempels (in samenhang met de overige voorwerpen
voor de productie van synthetisch drugs).

45. Het derde middel betreft het onder 3 bewezenverklaarde, voor zover is bewezenverklaard dat
verdachte van “een hoeveelheid geld (€ 216.000,=), de werkelijke aard en/of de herkomst en/of de
vindplaats heeft verborgen en/of verhuld, en/of heeft verhuld wie de rechthebbende op een voorwerp
is of het voorhanden heeft (gehad), terwijl hij wist dat voornoemd geldbedrag - onmiddellijk of
middellijk - afkomstig was uit enig misdrijf”. Ook hier is de kern van het middel dat de grondslag van
het bewijs voor het verbergen, verhullen of voorhanden hebben van het geld aangetroffen onder
grond in het bamboebos op het terrein van verdachte niet toereikend is, althans dat de
bewezenverklaring onvoldoende is gemotiveerd. Die grondslag ziet het hof, zoals ook bij de
bespreking van de vorige middelen al naar voren kwam, in de omstandigheid dat - in de woorden van
de steller van het middel - “requirant verantwoordelijk kan worden gehouden voor de producten die in
zijn loods zijn aangetroffen en die gerelateerd kunnen worden aan de productie van XTC”.

46. In de overwegingen van het hof lees ik de grondslag die de steller van middel meent te zien voor
de vaststelling dat verdachte het in de grond aangetroffen geld aanwezig of voor handen had niet
met zoveel woorden. De motivering houdt immers voor het aangetroffen geld slechts in: “Het hof gaat
er van uit dat verdachte winst die behaald is met de verkoop heeft trachten te verhullen door dit te
verstoppen in een plastic ton onder de grond in het bamboebos op zijn terrein.” In deze motivering
specificeert het hof het bewezenverklaarde “afkomstig uit enig misdrijf” zonder overigens te beslissen
dat het verdachte is geweest die de synthetische drugs heeft geproduceerd, verkocht en de winst
heeft behaald. Voor zover het middel op uitgangspunt berust dat het telkens ging om handelen van
verdachte behoeft het geen bespreking.

47. In de bewijsmotivering ligt als niet onbegrijpelijk oordeel van het hof besloten dat verdachte het
geld heeft verborgen, verhuld en voorhanden gehad. Kennelijk heeft het hof namelijk uit de

44 Het tweede middelfaalt.
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omstandigheid dat verdachte voorwerpen die in verband kunnen worden gebracht met de productie
van synthetische drugs voorhanden had, afgeleid dat er ook daadwerkelijk synthetische drugs zijn
geproduceerd, dat die drugs zijn verkocht, daarmee winst is behaald en verdachte dientengevolge het
aangetroffen geld voorhanden heeft gehad dat hij heeft verborgen en verhuld. Daarbij zijn de
omstandigheden van het geval waaronder de aard en hoeveelheid van de voorwerpen die in verband
kunnen worden gebracht met de productie van synthetische drugs, de aangetroffen vele kilo’s MDA,
de vindplaats van deze voorwerpen en het geld (een terrein met opstallen die door verdachte - die op
die locatie ook is ingeschreven in het GBA - zijn ingericht en onderhouden) en het ontbreken van een
(aannemelijke) verklaring van de kant van verdachte voor de herkomst van het aangetroffen geld in
het bijzonder van betekenis. Dat heeft het hof kennelijk en niet onbegrijpelijk gezien als een
toereikende grondslag voor het voorhanden hebben van het geld door verdachte. Het subjectieve
bestanddeel (opzet52) is hier gelet op de aard van de gedraging niet problematisch. Men bewaart een
zeer aanzienlijke som geld nu eenmaal niet uit onachtzaamheid, nonchalance of toevallig onder de
grond. Dat het hof in de overwegingen onder 5 spreekt van zich in meerdere of mindere mate bewust
zijn is niet gelukkig, maar doet niet af aan de omstandigheid dat de opzet voldoende in de
bewijsvoering ligt besloten. De bewustheid fungeert als een bouwsteen voor het bewezen opzet.

49. Het vierde middel klaagt over de motivering van het vierde feit. Ook hier gaat het om op het
terrein van verdachte in de grond aangetroffen voorwerpen te weten een Riot gun en twee soorten
munitie. Ik citeer de kern van het middel: “De overweging van het hof dat het onaannemelijk is dat
anderen verantwoordelijk kunnen zijn voor het vuurwapen en de munitie, is niet begrijpelijk. Het feit
dat requirant volgens het hof verantwoordelijk kan worden gehouden voor de aanwezigheid van
producten die zijn aangetroffen in zijn loods en die gerelateerd kunnen worden aan de productie van
XTC, kan niet redengevend zijn voor het voorhanden hebben van het vuurwapen en de munitie die in
de grond werden aangetroffen, terwijl ook het feit dat het hof geen geloof hecht aan de verklaring
van requirant dat hij nooit een wapen heeft gehad niet redengevend kan zijn voor een
bewezenverklaring van feit 4 op dit onderdeel.”

50. In dit kader roep ik de slotzin van de overweging van het hof onder punt 4 (zie randnummer 33) in
herinnering:

“Bij de fitnessruimte op het terrein van verdachte is in de grond tussen bamboebos en de
Romneyloods een vuurwapen en munitie gevonden. Verdachte heeft daarover verklaard dat hij nooit
een wapen heeft gehad. Het hof hecht geen geloof aan deze verklaring. Daarbij betrekt het hof dat in
de woning van de verdachte in zijn slaapkamer twee ploertendoders zijn aangetroffen alsmede vier
bussen pepperspray.”

51. Zowel het oordeel van het hof over de onaannemelijkheid van anderen voor de aanwezigheid van
de wapens en munitie als het oordeel over de ongeloofwaardigheid van de verklaring van de
verdachte dat hij nooit een wapen heeft gehad, moet worden gezien in het licht van het basisvereiste
voor het voorhanden hebben van een wapen en munitie. Het hof heeft (onder 2) vastgesteld dat
verdachte toegang had tot alle onderdelen van het terrein en de zich daarop bevindende gebouwen.
Overigens blijkt uit de bewijsvoering dat verdachte het terrein en daarop geplaatste loodsen heeft
ingericht. Het hof is er daarmee kennelijk van uitgegaan dat het wapen en de munitie gelet op de
vindplaats op het terrein van de verdachte onder het gemakkelijke bereik en/of tot de feitelijke
beschikking van verdachte was. Deze vaststelling van het hof is niet onbegrijpelijk.

52. Het is niet onbegrijpelijk dat het hof kennelijk aan de onaannemelijkheid van de
verantwoordelijkheid van anderen voor de aanwezigheid van de wapens en munitie en uit de
ongeloofwaardigheid van de verklaring van de verdachte dat hij nooit een wapen heeft gehad,
aanvullende bewijsbetekenis heeft toegekend. Die omstandigheden versterken het gemakkelijke
bereik van verdachte en/of de feitelijke beschikking door verdachte. Er komen immers volgens het hof
geen andere personen in aanmerking die voor handen hebben gehad en bovendien is het anders dan
verdachte verklaart niet zo dat hij nooit wapens voorhanden heeft gehad.
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53. Anders dan de steller van het middel lees ik niet met zoveel woorden in de overwegingen van het
hof dat de aanwezigheid van de overige aangetroffen voorwerpen bewijsbetekenis heeft voor de
aanwezigheid van wapen en munitie, zodat de klacht daarover feitelijke grondslag mist. Voor zover
daarover anders wordt gedacht en het hof uit de aanwezigheid van MDA, de in art. 10a OW bedoelde
voorwerpen en het geld mede afleidt dat verdachte het wapen de munitie voorhanden heeft, is dat
niet onbegrijpelijk. Het is immers een ervaringsgegeven dat in het drugsmilieu de drugs, de
productiemiddelen voor drugs en de opbrengst daarvan zo nodig met (wapen)geweld worden
beschermd. Daartoe heeft men dan een wapen en munitie voorhanden.

54. Als ik het goed zie, legt de toelichting op het middel het accent voor het overige vooral op de
bewustheid van de aanwezigheid. Dat accent sluit enigszins moeizaam aan bij het middel zelf.
Desondanks het volgende. Eerder kwam naar voren dat volgens vaste rechtspraak van de Hoge Raad
voor een veroordeling ter zake van art. 26 WWM is vereist dat wordt bewezen dat verdachte zich in
meerdere of mindere mate bewust is van de aanwezigheid van het wapen en de munitie. De
aanwezigheid van wapens en munitie op het terrein staat vast en het hof heeft kennelijk geoordeeld
dat verdachte zich er gelet op alle omstandigheden van het geval wel in meerdere of mindere mate
bewust van moet zijn geweest dat hij een wapen en munitie voor handen had. Dat is niet
onbegrijpelijk.

56. Het vijfde middel richt zich tegen de motivering van het opzet op het voorbereiden en/of
bevorderen in feit 2. In het bijzonder zou het hof niet hebben gereageerd op een uitdrukkelijk
onderbouwd standpunt als bedoeld in art. 359, tweede lid, Sv in dat kader.

57. Al eerder werd door mij gewezen op een passage in de wetgeschiedenis waaruit naar voren komt
dat voor een veroordeling ter zake van art. 10a Opiumwet het voorbereiden en/of bevorderen
opzettelijk moet geschieden.53 De steller van het middel wijst terecht op die passage.

58. De steller van het middel wijst op de volgende passage in de pleitnota in hoger beroep die hij
aanmerkt als een uitdrukkelijk onderbouwd standpunt:

“Primair: ontbreken opzet/geen sprake van medeplegen: vrijspraak. Gelet op de verklaring van cliënt
ter terechtzitting is er sprake geweest van opruimen van goederen die in verband kunnen worden
gebracht met het vervaardigen van harddrugs. Het voorhanden hebben had derhalve niet als doel de
opzet om voor te bereiden. Van medeplegen is geen sprake nu het opzet van een cliënt op een ander
doel was gericht dan de opzet van de pleger. Verwezen wordt naar bijlage 4 van de pleitnota in eerste
aanleg waaruit blijkt van een feest in de basement op 27 februari 2015.

Verder bijlage 5 van de pleitnota in eerste aanleg waaruit blijkt van etentje op 28 februari 2015 met
lachende gezichten, waar bij sommige het lachen niet snel hierna zal vergaan.”

59. Het hof heeft daarop gereageerd als weergegeven onder 8 in de overweging van het hof
geciteerd onder randnummer 33. Daaruit blijkt dat het hof heeft gereageerd op hetgeen in feitelijke
aanleg naar voren is gebracht te weten - in de woorden van het hof – dat verdachte niet de intentie
had om de goederen nogmaals te gebruiken. Daaronder is uiteraard begrepen dat volgens het
verweer in hoger beroep verdachte de goederen juist wilde opruimen. In de overweging van het hof is
het hof vooral ingegaan op de bestemming van de goederen: ze waren volgens het hof naar hun aard
geschikt om te gebruiken bij de bereiding of bewerking van synthetische drugs. Over die vaststelling
van het hof wordt in het kader van dit middel niet geklaagd. Aan de conclusie van het hof valt ook wel
heel moeilijk te ontkomen.

60. Ik neem ondanks dat de onderbouwing van het standpunt in de geciteerde passage uit de
pleitnota schamel is tot uitgangspunt dat er sprake is van een uitdrukkelijk onderbouwd standpunt. In
een eerdere overweging geciteerd onder randnummer 33 oordeelde het hof al het verhaal over de
‘paardenman’ niet geloofwaardig te vinden. Dat verdachte alleen maar wilde opruimen is daarmee van
alle onderbouwing ontdaan. In de onderhavige overweging wijst het hof op de hoeveelheid en de
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waarde van de goederen en oordeelt dat verdachte over die goederen beschikte. Het hof concludeert
dat de aanwezigheid van de goederen als zodanig, als een zogenaamde voorbereidingshandeling kan
worden gezien. Daarmee doelt het hof kennelijk en niet onbegrijpelijk op een voorbereidingshandeling
vereist voor strafbaarheid als bedoeld in art. 10a OW en daarmee op een opzettelijke
voorbereidingshandeling.

61. Het hof heeft hiermee voldoende inzicht gegeven in de bewijsredenering omtrent het opzettelijke
karakter van art. 10a OW. Anders dan de steller van het middel meen ik dat het hof heeft gereageerd
op het onderbouwde standpunt en voeg daaraan toe dat die reactie niet ontoereikend of
onbegrijpelijk is.

63. Het zesde middel richt zich opnieuw tegen de motivering van het tweede bewezenverklaarde feit,
nu in het bijzonder voor zover het de bestemming van de voorwerpen betreft. Ik citeer het middel:
“Uit de bewijsmiddelen die het hof heeft gehanteerd kan niet worden afgeleid met welk doel requirant
de in de bewezenverklaring genoemde goederen voorhanden heeft gehad, terwijl het hof daar ook in
de nadere bewijsoverwegingen geen aandacht aan heeft besteed, zodat de in het arrest opgenomen
bewijsmiddelen geen feiten en omstandigheden omvatten die redengevend kunnen zijn voor een
bewezenverklaring van feit 2 op dit onderdeel.”

64. Bij de zojuist al gedeeltelijke besproken overweging onder 8 van het hof (randnummer 33) wordt
in de toelichting op het middel de vraag gesteld of daarmee het oordeel van het hof dat de
voorwerpen bestemd waren om een opiumfeit te plegen toereikend is gemotiveerd. Daarbij wordt een
beroep gedaan op r.o. 2.4 uit een arrest van de Hoge Raad van 13 maart 201854:

“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 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.”

65. Met de steller van het middel meen ik dat deze passage die de voorbereiding van een
softdrugsdelict betreft eveneens toepasselijk is bij de voorbereiding van een harddrugsdelict zoals de
productie van synthetische harddrugs. De bestemming van voorwerpen wordt niet alleen objectief
bepaald, maar tevens is van betekenis wat verdachte met die voorwerpen voor ogen staat. Ik val hier
in herhaling, maar wijs opnieuw op de overweging van het hof over de ‘paardenman’ waaruit blijkt dat
verdachte volgens het hof niet ogen stond om de voorwerpen op te ruimen. In het licht van de
hoeveelheid en het karakter van de voorwerpen kon het hof oordelen dat de voorwerpen bestemd
waren voor de productie van synthetische drugs en dat verdachte dat wist.

67. Het zevende middel ten slotte klaagt over de redelijke termijn in de cassatiefase.

68. Dit middel is terecht voorgesteld nu er tussen het instellen van beroep in cassatie op 7 november
2019 en het binnenkomen van het dossier ter griffie van de Hoge Raad op 6 januari 2021 meer dan
acht maanden zijn verstreken. Een voortvarende behandeling, te weten een afdoening van de zaak
binnen 16 maanden na het instellen van cassatie, behoort niet meer tot de mogelijkheden. Dit dient te
leiden tot strafvermindering.

62 Het vijfde middelfaalt.
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69. De eerste zes middelen falen en het vierde, vijfde en zesde middel kunnen worden afgedaan met
de aan art. 81, eerste lid, RO ontleende motivering. Het zevende middel is terecht voorgesteld.

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

71. Deze conclusie strekt tot vernietiging van de bestreden uitspraak, maar uitsluitend wat betreft de
duur van de opgelegde gevangenisstraf. De Hoge Raad kan de hoogte daarvan verminderen naar de
gebruikelijke maatstaf. Voor het overige strekt deze conclusie tot verwerping van het beroep.

De Procureur-Generaal

bij de Hoge Raad der Nederlanden

AG

Een nissenhut, een noodonderkomen, bestaande uit een gebogen dak van golfplaat.

ECLI:NL:PHR:2019:1109. Het daarop gevolgde arrest van de Hoge Raad en twee gelijktijdig
gewezen arresten over dezelfde materie (HR 31 maart 2020, ECLI:NL:HR:2020:504, 510 en 507, NJ
2020/251-253 m.nt. Sackers) inspireerden kennelijk T.M. de Groot en W. Albers, Het ‘voorhanden
hebben’ in de zin van de wet wapens en munitie: een nadere duiding van de vereiste bewustheid van
en beschikkingsmacht over het wapen, DD 2020/65.

In H.J. Smidt, Geschiedenis van het Wetboek van Strafrecht, Tjeenk Willink Haarlem 1881, tweede
deel, wordt aan de term geen bijzondere aandacht besteed.

Kamerstukken II 1989-1990, 21 565, nr. 3, p. 4. Zie ook Fokkens in NLR aantek 2 bij art. 416 Sr
(bijgewerkt tot 1 augustus 2019): “Voor ‘voorhanden hebben’ is niet nodig, dat men te allen tijde
onverwijld over het goed kan beschikken. Het omvat ook het kunnen beschikken van iets dat elders is
opgeslagen. Zo had degene die achterop een gestolen bromfiets sprong en meereed de bromfiets
samen met de bestuurder voorhanden in de zin van art. 416 (HR 21 maart 2000, NJ 2000/736, m.nt.
T.M. Schalken en HR 15 mei 2018, NJ 2019/175 m.nt. H.D. Wolswijk).”

(hernummerde noot origineel) HR 9 juni 1916, NJ 471, HR 30 november 1942, NJ 1943, 73, HR 28
maart 1944, NJ 401.

Kamerstukken II 1999–2000, 27 159, nr. 3, p. 15: “De termen «verwerven, voorhanden hebben en
overdragen» hebben dezelfde betekenis als in de helingbepalingen. Zij veronderstellen feitelijke
zeggenschap ten aanzien van het voorwerp, al is niet vereist dat het voorwerp zich in de fysieke
nabijheid bevindt.”

Kamerstukken II 1990/91, 22 268, nr. 3, p. 18.

Zie voor ‘aanwezig hebben’ in (straf)bepalingen van bijzondere wetten bijvoorbeeld art. 10.15 lid 1
Telecommunicatiewet, art. 45 Alcoholwet en 10.44 lid 1 Wet milieubeheer.

Zie Kamerstukken II, 1951/52, 2526, nr. 10, p. 27: “Tegen het euvel van het roken van deze
sigaretten, dat zich in de havensteden verbreidt, kan bezwaarlijk worden opgetreden, omdat artikel 3
slechts de in-, uit- of doorvoer van Indische hennep verbiedt. Voorgesteld wordt daarom dit artikel uit
te breiden met het verbod van het bezitten of aanwezig hebben of aanwenden.” Zie voor art. 3 OW
bijvoorbeeld N. Seijlhouwer-de Visser, De strafrechtelijke aansprakelijkheid van de eigenaar of huurder
van een henneppand, Nederlands Tijdschrift voor Strafrecht 2020-5, p. 349-357
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Zie Kamerstukken II 1974/75, 13407, nr. 3, p. 14: “Tot een wijziging van zuiver terminologische aard
strekt het voorstel om het woord 'aanwenden' - in de praktijk met 'gebruiken' aangeduid - in de reeks
van strafbaar gestelde feiten te schrappen. Daar 'aanwezig hebben', hetwelk eveneens verboden is,
'aanwenden' mede omvat, brengt dit voorstel geen wijziging in de strafrechtelijke positie van de
gebruiker.” In zoverre was wel van wijziging sprake dat het enkele gebruik van drugs niet strafbaar
meer was. Zie Kamerstukken II 1975/75, 13407, nr.7, p. 2: “Het is niet de bedoeling aan de term
«aanwezig hebben» een zo ruime uitleg te geven dat daaronder ook «gebruik» valt.”

Kamerstukken II 1975-1976, 13407, nr. 7, p.2.

Het is kennelijk geen gangbaar Nederlands, aldus ook J. Denie, Handboek Strafzaken, hoofdstuk
98.4.2.3.

Zie voor aanwezig zijn bijvoorbeeld art. 40 lid 1 WVW: “Het kenteken dient behoorlijk zichtbaar op of
aan het motorrijtuig of de aanhangwagen aanwezig te zijn”.

In: H.G.M. Krabbe (red.), De Opiumwet, Tjeenk Willink Alphen aan den Rijn 1989, p.111. Zo ook T.
Blom, Opiumwetgeving en drugsbeleid, Wolters Kluwer 2015, p. 129.

Gemakkelijk bereik en directe beschikking zijn termen ontleend aan het een beslissing van het HMG
over het aanwezig hebben van en radio-elektrische zendinrichting zoals aan de orde in HR 27 april
1982, DD 82.303. Zie daarover H.A. Demeersseman, De autonomie van het materiële strafrecht, Gouda
Quint Arnhem 1985, p. 198.

De Groot en Albers, a.w. p. 866.

Vgl. het al genoemde HR 31 maart 2020, ECLI:510. De Groot en Albers (a.w. p. 864) vinden het
onjuist dat Sackers (T&C Strafrecht 13e druk, aantek. 6 bij art. 26 WWM) spreekt van niet-cumulatieve
voorwaarden. Mij lijkt het lood om oud ijzer nu het afhankelijk is van de feitelijke omstandigheden.

In het kader van art. 261 Sv zijn de begrippen voldoende feitelijk om zonder nadere omschrijving in
de tenlastelegging te gebruiken. Zie bijvoorbeeld voor voorhanden hebben HR 9 februari 1999, NJ
1999/327.

Dat aanwezigheid van een voorwerp in de rechtspraak van de Hoge Raad geen zelfstandige plaats
heeft (De Groot en Albers, a.w., p. 864) zegt mij niet zoveel. Er moet bij het ontbreken van gemakkelijk
feitelijk bereik wel worden vastgesteld dat er feitelijke beschikking is. Daarna volgt pas het tweede
criterium van de normatieve betekenis van het beschikken, in de literatuur veelal aangeduid als de
beschikkingsmacht. In de rechtspraak ligt op dat laatste vanzelfsprekend de nadruk.

Kamerstukken II 1976/77, 14 143, nrs. 1-3, p. 21 en Kamerstukken II, 1994/95, 24107, nr. 3 , p. 13.

Bij de totstandkoming van art. 10a OW werd over voorhanden in 10a lid 1 onder 3 OW in de MvT
opgemerkt (Kamerstukken II 1982-1983, 17975, nrs. 1-3, p. 14): “Onder voorhanden hebben behoeft
niet uitsluitend te worden verstaan dat men te allen tijde onverwijld in de gelegenheid is over het
voorwerp, het vervoermiddel of de gelden te beschikken. Het gaat erom, dat men de
beschikkingsmacht heeft, niet dat die beschikking onmiddellijk gerealiseerd kan worden.”

HR 28 mei 1985, NJ 1985/855 m.nt. Van Veen.

HR 23 september 1980, NJ 1981/15 en HR 28 mei 1985, NJ 1985/822.

De term is ontleend aan de conclusie van AG Mok voor HR 23 september 1980, NJ 1981/15.

Vgl. ook AG Remmelink in zijn conclusie voor HR 15 februari 1977, NJ 1978/19.

Gemakkelijk bereik en directe beschikking zijn termen ontleend aan het een beslissing van het HMG
over het aanwezig hebben van en radio-elektrische zendinrichting zoals aan de orde in HR 27 april
1982, DD 82.303. Zie daarover H.A. Demeersseman, De autonomie van het materiële strafrecht, Gouda
Quint Arnhem 1985, p. 198.

Zie voor aanwezig hebben Blom in T&C Sr (13e druk), aantek. 9 bij art. 2 OW met een beroep op HR
15 september 1986, NJ 1987/359 (bestuurder auto heeft - als pleger - hasj aanwezig bij passagier
onder diens kleding) en 14 april 2008, ECLI:NL:HR:2009:BH1437. In r.o. 6.2 het genoemde arrest uit
1987 gebruikt de Hoge Raad inderdaad het woord macht (die zodanig is dat verdachte de hasj in de
auto aanwezig heeft), maar dat woord ontbreekt in het arrest uit 2008 (en bijvoorbeeld ook in HR 14
april 2009, ECLI:NL:HR:2009:BH1437, HR 14 oktober 2010, ECLI:NL:HR:2010:BN4319 en HR 2
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september 2014, ECLI:NL:HR:2014:2572. Ik kom daarop nog terug.

Soortgelijke problematiek speelt bij medeplegen. Zie r.o. 3.2.2 in het arrest van HR van 2 december
2014 ECLI:NL:HR:2014:3474, NJ 2015/390.

ECLI:NL:PHR:2019:1109 met name randnummers 12 t/m 17 alwaar worden besproken: HR 4 maart
1980, LJN AB7452, NJ 1980/435; HR 7 december 2010, ECLI:NL:HR:2010:BN2370, NJ 2010/682;
Zaaknummer 09/01637, ECLI:NL:PHR:2011:BO7976 (niet gepubliceerd), HR 1 februari 2011
ECLI:NL:HR:2011:BO7976 (niet gepubliceerd); HR 23 november 2010, ECLI:NL:HR:2010:BN7725.

HR 14 april 2009, ECLI:NL:HR:2009:BH1437. Zie ook HR 15 december 1998, NJ 1999/203: bij zijn
vader inwonende zoon verklaart de beschikking te hebben over de gehele woning, maar beroept zich
overigens op zijn zwijgrecht. Veroordeling wegens opzettelijk aanwezig hebben van in sporttas op
zolder gevonden softdrugs (in totaal bijna 4 kilo) blijft in stand. AG Fokkens vindt het bewijs mager en
wijst op niet ontkennen, maar zwijgen en tevens een veroordeling van verdachte voor het
vervaardigen van MDMA. Mij lijkt deze zaak casuïstisch en bovendien getuigen van nogal wat begrip
voor de bewijsconstructie van het hof.

HR 13 november 2018, ECLI:NL:HR:2018:2089, NJ 2018/456.

Ik wees al op HR 15 september 1986, NJ 1987/359 waarin de HR het woord macht gebruikt.

ECLI:NL:PHR:2019:1109 onder 17.

Kamerstukken II 1982/83, 17 975, nr. 3, p. 12 (MvT).

In de MvT p. 13 wordt opgemerkt: “… de culpose variant («ernstige reden om te vermoeden») zeker
niet lichter mag worden geacht dan de elders wel gebruikte culpa-omschrijving van «redelijkerwijs
hebben moeten vermoeden».

De strafbaarstelling als misdrijf van zogenaamde eenvoudig witwassen in art. 420bis.1 Sr en
420quater.1 Sr laat ik evenals gewoontewitwassen (art. 420ter Sr) buiten beschouwing.

De wet spreekt van afkomstig uit enig misdrijf en mede gelet daarop behoeft wetenschap van de
specifieke aard van dat misdrijf niet te worden bewezen (HR 29 april 1997, NJ 1997/547 inzake
heling).

Vgl. voor de formulering van het subjectieve element HR 10 juni 1986, NJ 1987/85 (Wapenwet 1919)
en voor dezelfde formulering voor art. 26 WWM HR 6 juni 1995, ECLI:LNL:HR:1995:ZD1123, NJ
1995/653, HR 26 januari 1999, ECLI:NL:HR:ZD1169, NJ 1999/537, HR 19 april 2016,
ECLI:NL:HR:2016:680, HR 14 juni 2016, ECLI:NL:HR:2016:1194, HR 19 december 2017,
ECLI:NL:HR:2017:3192 en HR 23 april 2019:ECLI:NL:HR:2019:679 alsmede de in de volgende noot
genoemde arresten.

HR 31 maart 2020, ECLI:NL:HR:2020:504 en 510, NJ 2020/251 resp. 252 m.nt. Sackers (herhaald in
HR 3 november 2020, ECLI:NL:HR:1727, NJ 2021/4 m.nt. Sackers). Vgl. ook HR 31 maart 2020,
ECLI:NL:HR:2020:507, NJ 2020/253 m.nt. Sackers.

Zie daarover de conclusie van mijn ambtgenote Paridaens ECLI:NL:PHR:2019:1075.

Zie ECLI:NL:PHR:2019:1109 onder verwijzing naar: “Marius Duker, “Het subjectieve element bij het
voorhanden hebben van wapens”, in: Stijn Franken/ Thijs Kelder, “Sporen in het strafrecht; liber
amicorum Jan Sjöcrona”, Deventer 2014, p. 49-59, p. 58/59.” Ook H.J.B. Sackers, Wet wapens en
munitie, Wolters Kluwer 2020, p. 300 ziet naar ik begrijp geen ruimte voor de onbewuste schuld, maar
wel voor voorwaardelijk opzet. Als gezegd pleit tegen voorwaardelijk opzet sterk dat de formule
slechts over bewust spreekt. De Hullu (Handboek, 6e druk, 2015, p. 210 en idem 7e druk, 2018, p.
212) schreef aanvankelijk dat een soort ‘bewuste schuld’ minimaal lijkt te moeten worden bewezen.
Hij noemde de formule van de Hoge Raad bovendien een ‘wonderlijke’ (2018, p. 212). Onlangs liet hij
die beide constateringen in de betreffende passage weg (Handboek, 8e druk, 2021, p. 202). De
formule is echter door de HR in 2020 gehandhaafd en de verduidelijking heeft geen betrekking op de
wonderlijke formule, maar op het object van de bewustheid en het bewijs ervan. Ook volgens De
Groot en Albers, a.w. p. 865, is voorwaardelijk opzet niet voldoende voor de bewustheid waarop de
Hoge Raad het oog heeft.

M. Kessler, Subjectieve bestanddelen in bijzondere wetten, Gouda Quint Arnhem 2001, p. 62.
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Zie Kessler, a.w., p. 62/63.

HR 10 juni 1986, NJ 1987/85. In het middel bepleitte Spong opzet in te lezen, terwijl AG Meijers
wees op eerdere rechtspraak die leerde dat een bewustheid bij de dader moet bestaan.

Daarbij moet verder bedacht worden dat het leerstuk van het voorwaardelijk opzet in 1986 nog
minder ver was ontwikkeld dan thans.

Wet van 12 december 2005, Stb. 2006, 11 (i.w.tr. 1 februari 2006).

Vgl. Bleichrodt/Vegter, Sanctierecht, Wolters Kluwer 2021, p. 102.

Ik laat de vraag of er behoefte is aan een culpoze variant in het midden. Of de mindere mate van
bewustheid (onbewuste schuld) thans in de praktijk een rol van betekenis heeft weet ik niet, al
betwijfel ik het wel.

Vgl. ook HR 2 april 2019, ECLI:NL:HR:2019:484 waar het ging om voorwerpen aangetroffen op een
perceel.

Kamerstukken II 1982/83, 17 975, nr. 3, p. 12 (MvT).

In de MvT p. 13 wordt opgemerkt: “… de culpose variant («ernstige reden om te vermoeden») zeker
niet lichter mag worden geacht dan de elders wel gebruikte culpa-omschrijving van «redelijkerwijs
hebben moeten vermoeden».

De steller van het middel wijst terecht op r.o. 2.4 van HR 21 april 2020, ECLI:NL:HR:2020:570.

Kamerstukken II 1982/83, nr. 3, p. 12. Voorts wordt gewezen op de conclusie van mijn ambtgenoot
Aben van 23 april 2019, ECLI:NL:PHR:2019:650.

ECLI:NL:HR:2018:328.
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[verdachte] , geboren te [geboorteplaats] op [geboortedatum] 1982.

ECLI:NL:HR:2018:782

151



2.2.1.

2.2.2.

2.1.

Het beroep is ingesteld door de verdachte. Namens deze heeft G.J.P.M. Mooren, advocaat te Goirle, bij
schriftuur twee 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 taakstraf met verwerping voor het overige.

Het middel klaagt over de bewezenverklaring van het onder 1 tenlastegelegde voor zover het Hof
heeft bewezenverklaard dat de verdachte opzettelijk heeft gehandeld.

Ten laste van de verdachte is bewezenverklaard dat:

"1.

hij op 3 december 2013 te Tilburg opzettelijk dieren behorende tot een beschermde
inheemse diersoort, te weten,

- 3 sijzen (Carduelis spinus) en

- 5 kleine putters (Carduelis carduelis) en

- 8 pimpelmezen (Parus caeruleus) en

- 2 kepen (Fringilla montifringilla) en

- 2 groenlingen (Carduelis chloris) en

- 4 vinken (Fringilla coelebs) en

- een Noorse goudvink (Pyrrhula pyrrhula) en

- 3 roodborsten (Erithacus rubecula) en

- een zwartkop (Sylvia atricapilla) en

- een heggemus (Prunella modularis) en

- 4 merels (Turdus merula) en

- een zanglijster (Turdus philomelos) en

- 11 staartmezen (Aegithalos caudatus) en

- een koolmees (Parus major)

onder zich heeft gehad."

Deze bewezenverklaring steunt op de volgende bewijsmiddelen:

"1. Een proces-verbaal van bevindingen, d.d. 4 december 2013, p. 8 t/m 11, opgemaakt en
ondertekend door verbalisanten [verbalisant 1] (brigadier) en [verbalisant 2] (hoofdagent)
voor zover inhoudende als relaas van verbalisanten:

Op 3 december 2013, omstreeks 10.00 uur, stelden wij een onderzoek in op het erf [a-straat
1] te Tilburg. Wij zagen dat op het erf drie volières aanwezig waren en verschillende
vogelkooien. Wij zagen dat op het erf meerdere vangkooien hingen of stonden.

(...)

2. Een proces-verbaal van bevindingen, d.d. 14 december 2013, p. 19 t/m 26, opgemaakt en

1 Geding in cassatie

2 Beoordeling van het eerste middel
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ondertekend door verbalisant [verbalisant 3] (districtsinspecteur), voor zover inhoudende als
relaas van verbalisant:

Op 3 december 2013, omstreeks 11.00 uur, heb ik ter plaatse een onderzoek ingesteld bij
perceel [a-straat 1] te Tilburg naar de aanwezigheid van levende beschermde inheemse
diersoorten (vogels). Nadat was vastgesteld dat er beschermde inheemse vogels in de
volières aanwezig waren, waarvan sommige niet geringd waren, heb ik de vogels uit de drie
volières en de vogelkooi gevangen en bij de opslaghouder zijn de volgende vogels
onderzocht:

- 3 sijzen (spinus spinus) (voorheen Carduelis spinus genaamd);

- 5 kleine putters (Carduelis carduelis);

- 8 pimpelmezen (Cyanistes caeruleus) (voorheen Parus caeruleus genaamd);

- 2 kepen (Fringilla montifringilla);

- 2 groenlingen (Chloris chloris) (voorheen Carduelis chloris genaamd);

- 4 vinken (Fringilla coelebs);

- 1 Noordse goudvink (Pyrrhula pyrhulla);

- 3 roodborsten (Erithacus rubecula);

- 1 zwartkop (Sylvia atricapilla);

- 1 heggenmus (Prunella modularis);

- 4 merels (Turdus merula);

- 1 zanglijster (Turdus philomelos);

- 11 staartmezen (Aegithalos caudatus);

- 1 koolmees (Parus major).

Bovengenoemde vogels waren volwassen vogels en niet ziek of gewond en zijn beschermde
inheemse diersoorten (vogels) als bedoeld in artikel 4, lid 1, onder b, van de Flora- en
faunawet.

Voornoemde vogels behoren tot een soort welke van nature voorkomen op het Europese
grondgebied van de Lidstaten van de Europese Unie. Deze vogels behoren niet tot de
gedomesticeerde soorten welke bij algemene maatregel van bestuur zijn aangewezen.

Deze levende beschermde inheemse diersoorten (vogels) komen voor op de Bekendmaking
lijsten beschermde inheemse diersoorten als bedoeld in artikel 4, lid 4, van de Flora- en
faunawet welke in de Staatscourant zijn bekend gemaakt.

Het onder zich hebben van deze levende beschermde inheemse diersoorten (vogels) is
toegestaan als de houder kan aantonen dat de vogels gefokt zijn en deze vogels zijn
voorzien van een juiste pootring.

Bij onderzoek aan deze levende beschermde diersoorten (vogels) bleek mij het volgende.

Bij deze vogels zag ik dat deze geringd waren met een ring die niet voldeed aan de
wettelijke eisen, dan wel dat deze vogels in zijn geheel geen ring om hadden.

Bij vijf kleine putters (nummers 4, 5, 6, 7, 8), twee pimpelmezen (nummer 15 en 16), twee
kepen (nummer 17 en 18), een vink (nummer 21) en een roodborst (nummer 26) zag ik
sporen van een tang op de ring zitten.

Bij drie kleine putters (nummer 6, 7 en 8), een vink (nummer 21), een Noordse goudvink
(nummer 25) en drie staartmezen (nummers 42, 45 en 46) zag ik dat de rand van de ring
beschadigd was.

Bij de sijzen nummers 1, 2 en 3, de kleine putters nummers 4, 5, 6, 7 en 8, de pimpelmezen
nummers 10, 11, 12, 15 en 16, de kepen nummers 17 en 18, de vink nummer 21, de
roodborsten nummers 26 en 27, de zwartkop nummer 29, de heggenmus nummer 30, de
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2.2.3.

merels nummers 31 en 32 (ring uitgehold en van binnen beschadigd) en de staartmezen
nummers 37, 39, 41, 42, 44, 46 en 47 zag ik dat de aangetroffen ring beduidend groter dan
wel groter was dan de voor de betreffende vogel voorgeschreven ringmaat.

Bij de sijzen nummer 1, 2 en 3, de pimpelmezen nummer 9, 10, 11 en 12, de roodborst
nummer 27, de zwartkop nummer 29, de heggenmus nummer 30, de merel nummer 31, de
zanglijster nummer 35 en de staartmezen nummer 37, 39, 41, 44 en 47 bevatte de ring geen
(bonds)code of ringmaat.

Bij de kleine putters nummer 5, 6 en 7, de keep nummer 17, de Noordse goudvink nummer
25, de roodborst nummer 26 en de staartmezen nummer 42, 45 en 46 was de ring dan wel
de rand van de ring niet rond.

Bij de pimpelmees nummer 9, de groenlingen nummers 19 en 20, de zwartkop nummer 29 en
de heggenmus nummer 30, bevatte de ring geen breukzone dan wel was de ring
aangebracht door een ringstation en was open.

Bij de vinken nummer 22, 23 en 24 en de zanglijster nummer 35 was de breuklijn van de ring
opengebroken/de ring gebroken

De navolgende vogels hadden geen ring om: pimpelmezen nummers 13 en 14, roodborst
nummer 28, merels nummer 33 en 34, koolmees nummer 36, staartmezen nummer 38, 40 en
43.

De pootringen van voornoemde vogels zijn door mij met een digitale schuifmaat opgemeten.
De pootringen van voornoemde beschermde inheemse diersoorten (vogels) waren geen
gesloten pootringen als bedoeld in artikel 1 onder b van het Besluit vrijstelling beschermde
dier- en plantensoorten en artikel 1, onder e, van de Regeling afgifte en kenmerken gesloten
pootringen en andere merktekens.

3. Een proces-verbaal van verhoor verdachte, d.d. 3 december 2013, p. 15 t/m 18,
opgemaakt en ondertekend door verbalisant [verbalisant 4] (hoofdagent), voor zover
inhoudende als verklaring van verdachte, afgelegd op 3 december 2013:

Ik ben woonachtig aan de [a-straat 1] te Tilburg. Ik heb achter in de tuin 3 volières staan. Ik
weet dat er klepkooien in mijn tuin stonden. Al deze kooien zijn mijn eigendom. Alle vogels
die in de volières in mijn tuin zaten zijn mijn eigendom.

De vogels zonder ring heb ik gevangen met de klepkooitjes. Ik weet dat dit illegaal is.
4. De verklaring van verdachte afgelegd ter terechtzitting in hoger beroep op 8 januari 2016,
voor zover inhoudende:

Op 3 december 2013 heeft de politie bij mij in de tuin kooien aangetroffen. Die had ik daar
neergezet.

Het zou kunnen dat er negen vogels tussen zaten zonder pootring. Die waren via de
kooitjes binnen gekomen.

Ik heb niet gekeken of de ringen van de geringde vogels de goede ringmaat was."

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

"Opzet
Economische delicten, waaronder overtredingen van voorschriften gesteld bij of krachtens de
Ffw, zijn misdrijven voor zover zij opzettelijk zijn begaan (artikel 2 Wet op de economische
delicten). Hiervoor wordt kleurloos opzet vereist, inhoudende dat de verdachte willens en
wetens dient te hebben gehandeld zoals in de betreffende strafbepaling is omschreven.
Naar het oordeel van het hof blijkt uit de inhoud van de dossierstukken en het verhandelde
ter terechtzitting in hoger beroep genoegzaam dat de verdachte de in zijn volières
aangetroffen (on)geringde vogels willens en wetens onder zich had. Gelet hierop is het hof
van oordeel dat wettig en overtuigend is bewezen dat de verdachte zowel de ongeringde
als de geringde vogels opzettelijk onder zich heeft gehad. Het standpunt van verdachte dat
hij erop kon en mocht vertrouwen dat de vogels op een juiste wijze waren geringd, maakt
dit niet anders."
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2.3.1.

2.3.2.

2.3.3.

2.4.

2.5.

3.1.

3.2.

De tenlastelegging is toegesneden op art. 13, eerste lid aanhef en onder a, van de Flora-
en Faunawet. Deze bepaling luidde ten tijde van de bewezenverklaarde gedraging, voor
zover voor de beoordeling van het middel van belang:

"Het is verboden (...) dieren (...) behorende tot een beschermde inheemse of beschermde
uitheemse diersoort (...) onder zich te hebben."

Overtreding van het voorschrift van art. 13, eerste lid, Flora- en Faunawet, is op de voet van
art. 2, eerste lid, WED een misdrijf voor zover dit delict opzettelijk is begaan.

Art. 5 van het Besluit van 28 november 2000, Stb. 2000, 525 zoals gewijzigd bij Besluit van
1 april 2005, Stb. 2004, 501 luidde ten tijde van het begaan van het feit als volgt:

"1 De verboden, bedoeld in de artikelen 9 tot en met

12 en 13, eerste lid, van de wet, gelden niet ten aanzien van gefokte vogels behorende tot
een beschermde inheemse diersoort, alsmede voor eieren, nesten of producten van die
vogels, indien de houder kan aantonen dat de vogels zijn gefokt, of, indien het eieren,
nesten of producten van die vogels betreft, dat de betrokken producten van gefokte vogels
afkomstig zijn en voor zover:

a. deze vogels zijn voorzien van een pootring als bedoeld in artikel 6;

b. registratie heeft plaatsgevonden in de administratie bedoeld in artikel 8 en

c. voldaan is aan de krachtens artikel 18 gestelde regels.

2 Onze Minister kan ontheffing verlenen van de verplichting dat gefokte vogels voorzien
dienen te zijn van een pootring voor bedrijfsmatig, met het oog op de productie, gefokte
vogels."

Het middel berust kennelijk op de opvatting dat voor het opzettelijk begaan van de
tenlastegelegde overtreding van een voorschrift gesteld bij art. 13, eerste lid aanhef en onder a,
Flora- en Faunawet (oud) niet alleen is vereist dat de verdachte opzettelijk dieren behorende tot
een beschermde diersoort als in die bepaling bedoeld onder zich had, maar ook dat zijn opzet
erop was gericht dat hij (aldus) in strijd met die bepaling handelde en dat de in art. 5 van
voornoemd Besluit opgenomen uitzondering op het verbod van art. 13 Flora- en Faunawet (oud)
niet van toepassing was. Die rechtsopvatting is onjuist. Het middel faalt in zoverre.

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.

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. Dit moet leiden tot vermindering van
de aan de verdachte opgelegde taakstraf van 180 uren, subsidiair 90 dagen hechtenis.

4. Slotsom

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

3 Beoordeling van het tweede middel
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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
171 uren, subsidiair 85 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 Y.
Buruma en V. van den Brink, in bijzijn van de waarnemend griffier A. El Mokhtari, en uitgesproken ter
openbare terechtzitting van 29 mei 2018.

5 Beslissing
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Instantie Parket bij de Hoge Raad

Datum conclusie 13-03-2018

Datum publicatie 30-05-2018

Zaaknummer 16/00517

Formele relaties Arrest Hoge Raad: ECLI:NL:HR:2018:782 

Rechtsgebieden Strafrecht

Bijzondere kenmerken -

Inhoudsindicatie
Economische zaak. Onder zich hebben van groot aantal beschermde inheemse
vogels, art. 13.1.a Flora- en Faunawet (oud). Kleurloos opzet. Middel berust
kennelijk op de opvatting dat voor het opzettelijk begaan van de tlgd. overtreding
van een voorschrift gesteld bij art. 13.1.a Flora- en Faunawet (oud) niet alleen is
vereist dat verdachte opzettelijk dieren behorende tot een beschermde diersoort als
in die bepaling bedoeld onder zich had, maar ook dat zijn opzet erop was gericht
dat hij (aldus) in strijd met die bepaling handelde en dat de in art. 5 Besluit
vrijstelling beschermde dier- en plantensoorten opgenomen uitzondering op het
verbod van art. 13 Flora- en Faunawet (oud) niet van toepassing was. Die
rechtsopvatting is onjuist.

Vindplaatsen Rechtspraak.nl 

Conclusie

Nr. 16/00517 E
Zitting: 13 maart 2018

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

1.  De verdachte is bij arrest van 22 januari 2016 door de economische kamer van het hof 's-
Hertogenbosch wegens 1. “overtreding van een voorschrift gesteld bij artikel 13, eerste lid aanhef
en onder a, van de Flora- en faunawet, opzettelijk begaan, meermalen gepleegd” en 2.
“overtreding van een voorschrift gesteld bij artikel 15, tweede lid, van de Flora- en faunawet,
opzettelijk begaan”, veroordeeld tot een taakstraf voor de duur van 180 (honderdtachtig) uren,
indien niet naar behoren verricht te vervangen door 90 (negentig) dagen hechtenis en een
geldboete van €3.000 (drieduizend euro), bij gebreke van betaling en verhaal te vervangen door
40 (veertig) dagen hechtenis met de bepaling dat een gedeelte van de geldboete, groot €
2.500,00, bij gebreke van betaling en verhaal te vervangen door 35 (vijfendertig) dagen hechtenis,
niet ten uitvoer zal worden gelegd, tenzij de rechter later anders mocht gelasten omdat verdachte
zich voor het einde van een proeftijd van 2 (twee) jaren aan een strafbaar feit heeft schuldig
gemaakt. Voorts heeft het hof bepaald dat de betaling van het onvoorwaardelijke deel van de
boete kan geschieden in termijnen als nader in het arrest verwoord.

2.  Het cassatieberoep is ingesteld namens de verdachte en mr. G.J.P.M. Mooren, advocaat te Goirle,
heeft twee middelen van cassatie voorgesteld.

3.  Het hof heeft ten laste van de verdachte – voor zover van belang – bewezenverklaard dat:

“1. hij op 3 december 2013 te Tilburg opzettelijk dieren behorende tot een beschermde inheemse

ECLI:NL:PHR:2018:506
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diersoort, te weten,

- 3 sijzen (Carduelis spinus) en

- 5 kleine putters (Carduelis carduelis) en

- 8 pimpelmezen (Parus caeruleus) en

- 2 kepen (Fringilla montifringilla) en

- 2 groenlingen (Carduelis chloris) en

- 4 vinken (Fringilla coelebs) en

- een Noorse goudvink (Pyrrhula pyrrhula) en

- 3 roodborsten (Erithacus rubecula) en

- een zwartkop (Sylvia atricapilla) en

- een heggemus (Prunella modularis) en

- 4 merels (Turdus merula) en

- een zanglijster (Turdus philomelos) en

- 11 staartmezen (Aegithalos caudatus) en

- een koolmees (Parus major) onder zich heeft gehad”

4. Artikel 13, eerste lid, van de Flora- en faunawet1 luidde ten tijde van het begaan van de
tenlastegelegde gedragingen, voor zover hier van belang2, als volgt:

1. Het is verboden een beschermde inheemse of beschermde uitheemse diersoort, onder zich te
hebben.

5. De art. 5 t/m 7 van het Besluit vrijstelling beschermde dier- en plantensoorten3 luidden ten tijde van
het begaan van het feit als volgt:

Artikel 5:

“1. De verboden, bedoeld in de artikelen 9 tot en met 12 en 13, eerste lid, van de wet, gelden niet ten
aanzien van gefokte vogels behorende tot een beschermde inheemse diersoort, alsmede voor eieren,
nesten of producten van die vogels, indien de houder kan aantonen dat de vogels zijn gefokt, of,
indien het eieren, nesten of producten van die vogels betreft, dat de betrokken producten van gefokte
vogels afkomstig zijn en voor zover:

a. deze vogels zijn voorzien van een pootring als bedoeld in artikel 6;

b. registratie heeft plaatsgevonden in de administratie bedoeld in artikel 8 en

c. voldaan is aan de krachtens artikel 18 gestelde regels.

2 Onze Minister kan ontheffing verlenen van de verplichting dat gefokte vogels voorzien dienen te zijn
van een pootring voor bedrijfsmatig, met het oog op de productie, gefokte vogels.”

Artikel 6

“1. Gefokte vogels behorende tot een beschermde inheemse diersoort zijn voorzien van een door
Onze Minister op aanvraag afgegeven gesloten pootring, dan wel van een gesloten pootring die door
een overheidsorgaan van een andere staat dan Nederland, of een door een overheidsorgaan van een
andere staat dan Nederland erkende organisatie, is afgegeven.

2 Bij ministeriële regeling kunnen regels worden gesteld betreffende de afgifte en kenmerken van
gesloten pootringen.”

Artikel 7

“De vrijstelling, bedoeld in artikel 5, eerste lid, geldt eveneens voor gefokte vogels die voorzien zijn
van een ander merkteken dan bedoeld in artikel 6, eerste lid, dat door een overheidsorgaan van een
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andere staat dan Nederland, of een door een overheidsorgaan van een andere staat dan Nederland
erkende organisatie is afgegeven, en voldoet aan de eisen die bij ministeriële regeling gesteld zijn.”

6. Voorts luidden ten tijde van het begaan van het feit de artikelen 1 en 3 van de Regeling afgifte en
kenmerken van gesloten pootringen en andere merktekens4 , voor zover van belang als volgt:

Artikel 1, aanhef en onder e:

“In deze Regeling wordt verstaan onder: gesloten pootring: individueel gemerkte, ononderbroken ring
of manchet, zonder enige naad of las, waarmee op geen enkele wijze is geknoeid en waarvan het
formaat zodanig is dat hij, nadat hij in de eerste levensdagen van de vogel is aangebracht, niet kan
worden verwijderd wanneer de poot van de vogel zijn definitieve omvang heeft bereikt.”

Artikel 3, eerste lid:

“1. In Nederland afgegeven gesloten pootringen voldoen aan de volgende eisen:

a. ringen met een diameter van 2,5 tot en met 2,9 mm, gemeten aan de binnenkant van een ring, zijn
vervaardigd van metaal, waarop een geanodiseerde kleurlaag is aangebracht, en zijn op zodanige
wijze voorzien van een breukzone, dat de ring knapt, indien de ring wordt opgerekt;

b. ringen met een diameter kleiner dan 2,5 mm en groter dan 2,9 mm, gemeten aan de binnenkant
van een ring, zijn vervaardigd van metaal, waarop een geanodiseerde kleurlaag is aangebracht, of
zijn vervaardigd van gekleurde kunststof, en zijn van zodanige kwaliteit, dat de ring knapt, indien de
ring wordt opgerekt.”

7. Het eerste middel klaagt over de motivering van het bewezenverklaarde opzet in het licht van een
gevoerd ‘vrijspraakverweer’.

8. Het proces-verbaal van de zitting van het hof van 8 januari 2016 houdt onder meer in:

“De raadsman voert het woord tot verdediging:

In de wet is er een opzet- en een schuldvariant. Mijns inziens is de verklaring van mijn cliënt wel
geloofwaardig, maar dit houdt niet in dat cliënt dan niet strafbaar zou zijn, echter alleen in de
schuldvariant. Het oordeel van de politierechter met betrekking tot de ongeringde vogels kan ik mij
voorstellen. Je weet dat dit niet mag, ongeacht de beweegreden van cliënt. Ik wil wel wijzen op het
proces-verbaal van Opperman dat onderaan de pagina is genummerd met 5. Op driekwart van de
pagina staat ‘7 ongeringde vogels’. Als ik kijk naar de beschrijving van de individuele vogels,
beginnend op pagina 20 bovenaan, dan kom ik tot 9 ongeringde vogels.

De voorzitter merkt op dat hij ook tot die conclusie is gekomen.

De raadsman vervolgt:

Voor de ongeringde vogels ga ik akkoord met de overweging van de economische politierechter. Dan
zijn er nog 38 geringde vogels. Anders dan de politierechter ben ik van mening dat hiervoor de
schuldvariant geldt. Ik wijs op het arrest ECLI:NL:GHSHE:2009:BJ3842 van 7 juli 2009, parketnummer
1431-08, en dan met name overweging D3. Het hof zegt daar dat de verdachte in die zaak als leek
geen bijzondere onderzoeksplicht heeft; men mag ervan uitgaan dat goed is geringd, behoudens
duidelijke aanwijzingen dat niet juist is geringd. In die zaak was van dit laatste geen sprake en was
dus geen sprake van opzet. Wel is de schuldvariant bewezen verklaard. Deze overweging gaat ook op
in onze zaak ten aanzien van de 38 geringde vogels. Zowel bij zijn verhoor bij de politie als op de
terechtzitting heeft mijn cliënt een duidelijke verklaring afgelegd. Hij heeft 6 putters tegelijkertijd van
de ex-ringencommissaris gekocht. Eentje daarvan was goed geringd. Alleen uit de binnenkant van de
andere ringen blijkt dat er iets mee aan de hand was, maar dit leidt niet tot bewijs voor opzet. Ik
vraag om vernietiging van het vonnis en om ten aanzien van de geringde vogels cliënt enkel voor de
schuldvariant te veroordelen. Dat neemt niet weg dat cliënt niet zo had dienen te handelen (…).”

9. Voor zover voor de beoordeling van het middel van belang bevat het arrest de volgende
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vaststellingen en overwegingen:

“Naar het hof begrijpt heeft de verdachte zich ter zake van de onder 1 ten laste gelegde geringde
vogels op het standpunt gesteld dat sprake is van afwezigheid van alle schuld. Zijn raadsman heeft
ter zake van feit 1 betoogd dat het opzet voor wat betreft de geringde vogels ontbreekt. Met
betrekking tot een bewezenverklaring van feit 1 voor zover het de ongeringde vogels betreft en met
betrekking tot feit 2 heeft de raadsman zich gerefereerd aan het oordeel van het hof. Voorts heeft de
raadsman een strafmaatverweer gevoerd.

(…)

De raadsman van verdachte heeft ter zake van feit 1 betoogd dat het opzet voor wat betreft de
geringde vogels ontbreekt.

Het hof overweegt als volgt.

Beschermde inheemse diersoort

Op grond van artikel 13, eerste lid aanhef en onder a, van de Flora- en faunawet (verder: Ffw), zoals
dit luidde ten tijde van het bewezen verklaarde en voor zover hier van belang, is het verboden om
dieren behorende tot een beschermde inheemse diersoort onder zich te hebben.

Een vogelsoort wordt als een beschermde inheemse diersoort aangemerkt als de soort van nature op
het Europese grondgebied van de Lid-Staten van de Europese Unie voorkomt - welke soorten dit
betreft wordt bekend gemaakt in de Staatscourant - met uitzondering van gedomesticeerde vogels
behorende tot bij algemene maatregel van bestuur aangewezen soorten (artikel 4, eerste lid aanhef
en onder b, en vierde lid van de Ffw).

In de Staatscourant van 28 maart 2013, nr. 8498, is de Bekendmaking lijsten beschermde inheemse
diersoorten 2013 gepubliceerd. In bijlage 2 van die bekendmaking zijn alle in de tenlastelegging
genoemde vogelsoorten opgenomen. Deze vogelsoorten zijn in artikel 4 van het Besluit aanwijzing
dier- en plantensoorten Flora- en Faunawet niet aangewezen als soorten vogels waarvan
gedomesticeerde vogels niet worden aangemerkt als beschermde inheemse diersoort. Naar het
oordeel van het hof dienen alle ten laste gelegde vogelsoorten derhalve te worden beschouwd als
behorende tot een beschermde inheemse diersoort als bedoeld in artikel 13, eerste lid aanhef en
onder a, van de Ffw.

Opzet

Economische delicten, waaronder overtredingen van voorschriften gesteld bij of krachtens de Ffw, zijn
misdrijven voor zover zij opzettelijk zijn begaan (artikel 2 Wet op de economische delicten). Hiervoor
wordt kleurloos opzet vereist, inhoudende dat de verdachte willens en wetens dient te hebben
gehandeld zoals in de betreffende strafbepaling is omschreven. Naar het oordeel van het hof blijkt uit
de inhoud van de dossierstukken en het verhandelde ter terechtzitting in hoger beroep genoegzaam
dat de verdachte de in zijn volières aangetroffen (on)geringde vogels willens en wetens onder zich
had. Gelet hierop is het hof van oordeel dat wettig en overtuigend is bewezen dat de verdachte zowel
de ongeringde als de geringde vogels opzettelijk onder zich heeft gehad. Het standpunt van
verdachte dat hij erop kon en mocht vertrouwen dat de vogels op een juiste wijze waren geringd,
maakt dit niet anders.

Het hof verwerpt het verweer.

(…)

Nadere overweging met betrekking tot de strafbaarheid van het onder 1 bewezenverklaarde

Waar hierna wordt verwezen naar wet- en regelgeving gelden de bepalingen steeds zoals die luidden
ten tijde van het bewezen verklaarde en zijn zij slechts opgenomen voor zover hier van belang.

Op grond van artikel 75, eerste lid, van de Ffw kan bij of krachtens algemene maatregel van bestuur
(AMvB) vrijstelling worden verleend van (onder meer) de bij artikel 13 Ffw bepaalde verboden.

Voor het gebruik van een vrijstelling hoeft niet vooraf een aanvraag te worden ingediend. Van een
vrijstelling kan direct gebruik worden gemaakt, mits aan alle daaraan verbonden voorwaarden wordt
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voldaan.

Op grond van het bepaalde in artikel 5, eerste lid aanhef en onder a, jo artikel 6, eerste lid, van het
Besluit vrijstelling beschermde dier- en plantensoorten gelden de bij artikel 13 Ffw bepaalde verboden
niet ten aanzien van gefokte vogels behorende tot een beschermde inheemse diersoort, indien de
houder kan aantonen dat de vogels zijn gefokt en voor zover (onder andere) deze vogels zijn
voorzien van een gesloten pootring.

In het tweede lid van artikel 6 van voornoemd Besluit is bepaald dat bij ministeriële regeling regels
kunnen worden gesteld betreffende de afgifte en kenmerken van gesloten pootringen. Op grond van
artikel 1, aanhef en onder e, van de Regeling afgifte en kenmerken gesloten pootringen en andere
merktekens wordt onder een ‘gesloten pootring’ verstaan een individueel gemerkte, ononderbroken
ring of manchet, zonder enige naad of las, waarmee op geen enkele wijze is geknoeid en waarvan het
formaat zodanig is dat hij, nadat hij in de eerste levensdagen van de vogel is aangebracht, niet kan
worden verwijderd wanneer de poot van de vogel zijn definitieve omvang heeft bereikt.

Op grond van artikel 3, eerste lid aanhef en onder a, van de voornoemde Regeling dienen in
Nederland afgegeven gesloten pootringen met een diameter van 2,5 tot en met 2,9 millimeter op
zodanige manier te zijn voorzien van een breukzone dat de ring knapt indien de ring wordt opgerekt.

In artikel 4, eerste lid, van voornoemde Regeling is bepaald dat een in Nederland afgegeven gesloten
pootring ten minste is voorzien van de letters NL, de aanduiding van de binnendiameter tot in tienden
van een millimeter, de laatste twee cijfers van het jaartal waarin de ring mag worden aangebracht en,
per ringmaat, een uniek nummer bestaande uit de bondscode, een kweeknummer en een volgnummer.

In artikel 5, eerste lid, van de voornoemde Regeling is opgenomen dat van een in Nederland in
gevangenschap geboren en gefokt exemplaar van in de bijlage bij die regeling opgenomen soorten
vogels is voorzien van een in Nederland afgegeven gesloten pootring met een, voor zover vermeld, in
die bijlage vastgestelde diameter.

Verdachte heeft ter zake van de ongeringde vogels zonder meer niet voldaan aan het hiervoor
bepaalde. Met betrekking tot de geringde vogels volgt uit de bewijsmiddelen, met name het proces-
verbaal van bevindingen opgesteld door [verbalisant 3] d.d. 14 december 2013, dossierpagina’s 19-
26, dat ook in die gevallen telkens niet (geheel) is voldaan aan het hiervoor bepaalde. Derhalve was
er zowel met betrekking tot de ongeringde als de geringde vogels geen sprake was van een
vrijstelling van het verbod van artikel 13, eerste lid aanhef en onder a, Ffw. Ook het bestaan van
enige ontheffing voor een bepaalde activiteit met een specifieke vogel is niet aannemelijk geworden.
Mitsdien is het onder 1 bewezen verklaarde strafbaar.

Strafbaarheid van de verdachte

Beroep op afwezigheid van alle schuld

De verdachte heeft ter terechtzitting in hoger beroep verklaard dat hij een deel van de geringde
vogels op de maandelijkse (vogel)markt in Liempde heeft gekocht van [betrokkene 1], een ex-
ringencommissaris van Vogelvereniging [A] dat hij ook de overige vogels van betrouwbare personen
heeft gekocht. Hij meende er daarom op te kunnen en mogen vertrouwen dat de vogels op een juiste
wijze waren geringd. Voorts heeft verdachte verklaard dat hij naar de pootringen heeft gekeken en
geen beschadigingen heeft waargenomen.

Het hof begrijpt dit verweer aldus dat verdachte zich ter zake van de onder 1 bewezen verklaarde
geringde vogels op het standpunt heeft gesteld dat sprake is van afwezigheid van alle schuld en dat
hij te dien aanzien behoort te worden ontslagen van alle rechtsvervolging.

Ook dit verweer faalt. Verdachte heeft ter terechtzitting in hoger beroep verklaard dat hij enkel met
het blote oog (zonder vergrootglas) naar de pootringen heeft gekeken en niet heeft gecontroleerd of
de pootringen de juiste ringmaat hadden. Door het niet grondig(er) controleren van de pootringen
heeft de verdachte naar het oordeel van het hof niet alle zorg betracht die van hem kon worden
gevergd om aan alle geldende voorwaarden voor een vrijstelling van het bezitsverbod te voldoen. Dat
verdachte de geringde vogels heeft gekocht van een ex-ringencommissaris en andere in zijn ogen
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betrouwbare personen ontslaat hem niet van zijn zorgplicht. Daarnaast was, in tegenstelling tot
hetgeen de raadsman heeft aangevoerd, geen sprake van pootringen waarbij enkel aan de
binnenzijde kon worden geconstateerd dat niet werd voldaan aan de geldende regels. Immers
blijkens het door de verbalisant [verbalisant 3] opgemaakte proces-verbaal van bevindingen van 14
december 2013, zijn er pootringen aangetroffen waarbij op de ring sporen van een tang te zien waren
en/of de rand van de ring beschadigd was. Verdachte was derhalve gehouden en in staat om de
pootringen (beter) te controleren. Ook overigens is niet aannemelijk geworden dat verdachte
verontschuldigbaar heeft gedwaald met betrekking tot de deugdelijkheid van de ringen.

Nu er ook voor het overige geen feiten of omstandigheden aannemelijk zijn geworden die de
strafbaarheid van verdachte uitsluiten, is verdachte strafbaar voor het hiervoor bewezen verklaarde.”

10. De toelichting op het middel vormt allereerst een herhaling van hetgeen bij pleidooi is aangevoerd.
Vervolgens wijst de steller van het middel op HR 30 november 2010, ECLI:NL:HR:2010:BO05364, HR
20 december 2011, ECLI:NL:HR:2011, BT1873, NJ 2012/31, HR 27 april 2012,
ECLI:NL:HR:2012:BU8791, NBSTRAF 2012/209 m.nt. Hendriks en M&R 2012/113 m.nt. Tubbing5. Op
grond van die rechtspraak wordt geconcludeerd dat er sprake moet zijn van enigszins gekleurd opzet.
De ook hierboven geciteerde overwegingen van het hof over opzet acht de steller van het middel
onjuist nu het hof kleurloos opzet toereikend acht.

11. Vooropgesteld moet worden dat het ‘opzet’ kleurloos is. De tegenhanger van kleurloos opzet is
boos opzet. Boos opzet vereist dat de verdachte zich ervan bewust was geweest dat hij
wederrechtelijk heeft gehandeld. In het economische en milieustrafrecht is het ‘opzet’ eveneens
kleurloos.6 Kennis over wat wel en niet mag (in strijd met de voorschriften, wederrechtelijk is) wordt in
het bijzonder strafrecht verondersteld. Zo zal degene die vogels wil gaan houden zich moeten
oriënteren op de daarvoor geldende voorschriften.

12. Bewijs van wetenschap van alle ter zake geldende voorschriften is gelet op het voorgaande voor
een veroordeling in het algemeen niet vereist. Afhankelijk van de toepasselijke delictsomschrijving zijn
er echter uitzonderingen op dit uitgangspunt. Soms zal de tenlastelegging zo worden ingericht dat
enig bewijs van wetenschap van de voorschriften is vereist. Dat is de lijn van de rechtspraak van de
Hoge Raad.7 De conclusie die de steller van het middel daaruit meent te kunnen trekken is niet juist. In
het hier in cassatie bestreden arrest omvat de bewezenverklaring het onder zich hebben van vogels
alsmede de wetenschap van die feitelijkheid. In zoverre is geen sprake van bewijs van wetenschap
van de voorschriften. Bewezen is echter ook dat het vogels betreft die behoren tot een beschermde
inheemse diersoort. In de bewezenverklaring is het woordje opzet zo geplaatst dat bewezen is dat
verdachte wist dat die vogels behoorden tot een beschermde inheemse diersoort. In zoverre is het
opzet op het verbod om beschermde inheemse dieren te houden bewezen en daarmee dus
wetenschap van het voorschrift dat het onder zich hebben van dergelijke dieren verboden is. Het
opzet is dus enigszins gekleurd door die omstandigheid.

13. Het middel richt zich tegen de verwerping van het vrijspraakverweer door het hof. Dat
vrijspraakverweer heeft geen betrekking op de omstandigheid dat bewezen is dat de vogels
behoorden tot een beschermde inheemse diersoort en evenmin dat verdachte daarvan op de hoogte
was. Het vrijspraakverweer, zoals hierboven weergegeven, houdt in dat verdachte geen aanwijzingen
had en ook niet behoefde te hebben (geen onderzoekplicht) dat de geringde vogels niet op de juiste
wijze waren geringd. Dat verweer heeft het hof opgevat als een beroep op de schulduitsluitingsgrond
afwezigheid van alle schuld en niet als een bestrijding van het tenlastegelegde opzet. Die benadering
van het hof is volstrekt juist. Wetenschap van de ondeugdelijkheid van het ringen is immers niet
vereist gelet op de tenlastelegging en bewezenverklaring. In zoverre is het opzet kleurloos en het hof
heeft dat ook overwogen. De motivering van de bewezenverklaring leidt derhalve niet aan het in
cassatie geopperde euvel.

14. Het eerste middel is tevergeefs voorgesteld.

15. Het tweede middel behelst de klacht dat de redelijke termijn voor berechting als bedoeld in art. 6
EVRM is geschonden, omdat de Hoge Raad de stukken niet binnen acht maanden na het instellen van
beroep in cassatie heeft ontvangen.
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16. Het cassatieberoep is ingesteld op 28 januari 2016. De stukken van het geding zijn op 12 april
2017 ter griffie van de Hoge Raad ontvangen. Dat brengt met zich dat de inzendtermijn met zes
maanden en twee weken is overschreden. Voorts zal de Hoge Raad uitspraak doen nadat twee jaren
zijn verstreken na het instellen van het cassatieberoep. Het middel is dan ook terecht voorgesteld.

17. Het tweede middel slaagt.

18. Het eerste middel faalt. Het tweede middel is terecht voorgesteld. Gronden waarop de Hoge Raad
gebruik zou moeten maken van zijn bevoegdheid de bestreden uitspraak ambtshalve te vernietigen,
heb ik niet aangetroffen.

19. Deze conclusie strekt tot vernietiging van de bestreden uitspraak, maar uitsluitend wat betreft de
duur van de opgelegde taakstraf. De Hoge Raad kan de hoogte daarvan verminderen naar de
gebruikelijke maatstaf. Voor het overige strekt deze conclusie tot verwerping van het beroep.

De Procureur-Generaal

bij de Hoge Raad der Nederlanden

AG

Wet van 25 mei 1998, Stb. 1998, 402. Het verbod van art. 13 strekt ter uitvoering van (art. 5 van) de
Vogelrichtlijn (Kamerstukken II 1992/93, 23147, 3, p. 8). De Flora en Faunawet is met ingang van 1
januari 2017 vervangen door de wet van 16 december 2015, houdende regels ter bescherming van de
natuur (Wet natuurbescherming), Stb. 2016, 34. Het verbod om vogels onder zich te hebben is te
vinden in art. 3.2 van de wet. Van verandering van wetgeving is noch voor wat betreft de norm noch
voor wat betreft de sanctie sprake. In de MvT is vermeld dat de verbodsbepalingen in artikel 3.2
letterlijk zijn ontleend aan de verbodsbepalingen als voorzien in de artikelen 5, onderdeel e, en 6 van
de Vogelrichtlijn (Kamerstukken II 2011/12, 33348, 3, p. 351). Voorts wordt aldaar opgemerkt: “In het
voorgestelde artikel 3.2 zijn minder handelingen verboden dan in het corresponderende artikel 13 van
de Flora- en faunawet. Dat laatste artikel heeft een ruimere reikwijdte, omdat het ook dient ter
omzetting van de Habitatrichtlijn en de uitvoering van de CITES-verordening. In het onderhavige
wetsvoorstel is afzonderlijk in de omzetting van de Habitatrichtlijn en de uitvoering van de CITES-
verordening voorzien, te weten in de paragrafen 3.2 en 3.8.” Uit de considerans van de Wet
natuurbescherming blijkt dat de wetswijziging is ingegeven vanuit de wenselijkheid om te komen tot
een integraal en vereenvoudigd wettelijk kader voor het behoud van de biologische diversiteit en een
duurzaam gebruik van de bestanddelen daarvan en ter uitvoering van twee Europese richtlijnen en
diverse verdragen.

Voor de leesbaarheid is slechts een klein gedeelte van de tekst opgenomen.

Besluit van 28 november 2000, Stb. 2000, 525 zoals gewijzigd bij Besluit van 1 april 2005, Stb. 2004,
501.

Regeling van 5 maart 2002, Stcrt. 2002, 51 gewijzigd bij regeling van 20 maart 2009, Stcrt. 2009, 62.

In de schriftuur wordt dit laatste arrest gedateerd op 27 maart 2012, maar ik neem aan dat dat een
verschrijving is.

HR 18 maart 1952, NJ 1952/314 en 315. De Hoge Raad heeft dit nog expliciet bevestigd in HR 24 april
2007,ECLI:NL:HR:2007:AZ8783, NJ 2007/544, r.o. 3.3. Voor iets recenter zie HR 21 april 2009,
ECLI:NL:HR:2009:BH2684, NJ 2009/210 of HR 8 april 2014, ECLI:NL:HR:2014:851, NBSTRAF 2014/143.
Zie ook J. de Hullu, Materieel strafrecht. Over algemene leerstukken van strafrechtelijke aansprakelijkheid
naar Nederlands recht, Deventer: Wolters Kluwer 2015, p. 222 t/m 226, D.R. Doorenbos, Schets van het
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economisch strafrecht, Deventer: Wolters Kluwer 2015, p. 27 en A.R. Hartmann & I. Kroes, ‘Opzet in
economische strafzaken in perspectief: een aanzet tot nadere meningsvorming’, TVSO 2016, afl. 4, p.
156 en 157.

Zie voor de inkleuring van het opzet door bestanddelen in de tenlastelegging HR 30 november 2010,
ECLI:NL:HR:2010:BO05364, HR 20 december 2011, ECLI:NL:HR:2011, BT1873, NJ 2012/31, HR 27 april
2012, ECLI:NL:HR:2012:BU8791, NBSTRAF 2012/209 m.nt. Hendriks en M&R 2012/113 m.nt. Tubbing
en HR 8 april 2014, ECLI:NL:HR:2014:851, NBSTRAF 2014/143 m.nt. Hendriks. Zie in dat verband
verder L.E.M. Hendriks, Kleurloos opzet in het economisch strafrecht: geen kleurloos leerstuk, in: Marc
Groenhuijsen e.a., Roosachtig strafrecht, Deventer 2013, A.R. Hartmann & I. Kroes, ‘Opzet in
economische strafzaken in perspectief: een aanzet tot nadere meningsvorming’, TVSO 2016, afl. 4, p.
153 t/m 159.
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Rechtsgebieden Strafrecht

Bijzondere kenmerken Cassatie

Inhoudsindicatie
Dood en zwaar lichamelijk letsel door schuld in het verkeer door als automobilist
vanuit parkeerhaven de weg op te rijden om te keren ten gevolge waarvan
aanrijding met motor is veroorzaakt, waardoor motorrijder is overleden en diens
bijrijder ernstig gewond is geraakt, art. 6 WVW 1994. Schuld a.b.i. art. 6 WVW
1994? HR herhaalt relevante overwegingen uit ECLI:NL:HR:2004:AO5822 m.b.t.
schuld aan verkeersongeval in de zin van art. 6 WVW 1994. Hof heeft vastgesteld
dat verdachte in avondschemering, zonder richting aan te geven, met zijn auto
vanuit parkeerhaven scherp naar links sturend 80 kilometer-weg is opgereden om
te keren, waarna botsing plaatsvond met van links naderende motorrijder, en dat
verdachte motorrijder niet heeft gezien, terwijl deze gedurende circa 4 seconden
voor botsing voor hem zichtbaar moet zijn geweest. Hof heeft op grond hiervan
geoordeeld dat verdachte voor en tijdens keren gedurende ten minste een aantal
seconden het overige verkeer op de weg onvoldoende in de gaten heeft gehouden,
terwijl betrekkelijk lange tijd die met dergelijke bijzondere manoeuvre gemoeid
was en hoge snelheid van eventueel naderend verkeer de bijzondere
voorzichtigheid, oplettendheid en voortdurende aandacht van verdachte vergden.
Gelet op dit een en ander geeft ’s hofs oordeel dat sprake is van ‘schuld’ in de zin
van art. 6 WVW 1994, niet blijk van onjuiste rechtsopvatting en is dat oordeel
voldoende gemotiveerd. Volgt verwerping.

Vindplaatsen Rechtspraak.nl 
SR-Updates.nl 2021-0023 
NJB 2021/508 
RvdW 2021/200 
VR 2022/53 

Uitspraak
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2.2.1

2.1

Nummer 19/03564

Datum 2 februari 2021

ARREST

op het beroep in cassatie tegen een arrest van het gerechtshof 's-Hertogenbosch van 23 juli 2019,
nummer 20-003872-18, in de strafzaak

tegen

[verdachte] ,

geboren te [geboorteplaats] op [geboortedatum] 1950,

hierna: de verdachte.

Het beroep is ingesteld door de verdachte. Namens deze heeft A.P. Visser, advocaat te ’sGravenhage,
bij schriftuur een cassatiemiddel voorgesteld. De schriftuur is aan dit arrest gehecht en maakt daarvan
deel uit.

De advocaat-generaal D.J.M.W. Paridaens heeft geconcludeerd tot verwerping van het beroep.

Het cassatiemiddel komt op tegen de bewezenverklaarde ‘schuld’ als bedoeld in artikel 6 van de
Wegenverkeerswet 1994 (hierna: WVW 1994).

Ten laste van de verdachte is bewezenverklaard:

“dat hij op 25 augustus 2017 te Berg en Terblijt, in de gemeente Valkenburg aan de Geul, als
verkeersdeelnemer, namelijk als bestuurder van een motorrijtuig (personenauto), daarmede
rijdende over de weg, de Rijksweg N590, zich zodanig heeft gedragen dat een aan zijn
schuld te wijten verkeersongeval heeft plaatsgevonden waardoor een ander (genaamd
[slachtoffer 1] ) werd gedood en een ander (genaamd [slachtoffer 2] ) zwaar lichamelijk
letsel werd toegebracht, welke bovenbedoelde gedragingen aanmerkelijk onvoorzichtig en
onoplettend waren en hieruit hebben bestaan dat hij, verdachte, zonder een teken te geven
met zijn richtingaanwijzer, de rijbaan is opgereden en zijn motorrijtuig aldaar naar links heeft
gestuurd en op de weg is gekeerd en zich er daarbij niet voldoende van heeft vergewist dat
hij dit kon doen zonder andere weggebruikers in gevaar te brengen en zonder dat hij daarbij
een op voornoemde Rijksweg naderende bestuurder van een motorfiets en diens passagier,
zijnde voornoemde [slachtoffer 1] en [slachtoffer 2] , voor heeft laten gaan,

ten gevolge waarvan een aanrijding is ontstaan tussen het door hem, verdachte, bestuurde

1 Procesverloop in cassatie

2 Beoordeling van het cassatiemiddel
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2.2.2

motorrijtuig en die motorfiets en de bestuurder van die motorfiets en diens passagier.”

Deze bewezenverklaring steunt op onder meer de volgende bewijsmiddelen:

“4. het proces-verbaal VerkeersOngevallenAnalyse, BVH-nummer 2017-1383985,
inhoudende, als relaas van verbalisanten [verbalisant 1] en [verbalisant 2] :

Ik, [verbalisant 1] , heb op 25 augustus 2017 omstreeks 22:30 uur geassisteerd bij de
afwikkeling van het hierna bedoelde verkeersongeval.

Beknopte ongevalsbeschrijving

De bestuurder van een personenauto reed weg vanaf een parkeerstrook met de kennelijke
bedoeling zijn voertuig te keren en te gaan rijden in de richting van de Terblijterweg.

De bestuurder van een motorfiets reed over de Rijksweg N590 in de richting van de Cauberg,
remde voor de vóór hem wegrijdende personenauto, kwam ten val en botste tegen deze
personenauto. De bestuurder van de motorfiets overleed ter plaatse aan de verwondingen.
De duopassagier van de motorfiets raakte hierbij gewond.

Bij dit ongeval waren de volgende voertuigen betrokken:

Voertuig 1, personenauto, merk Audi, type A1, kleur rood

Voertuig 2, motorfiets, merk Honda

Het verkeersongeval had plaatsgevonden op de Rijksweg, gelegen buiten de als zodanig
aangeduide bebouwde kom van Berg en Terblijt, in de gemeente Valkenburg aan de Geul.

Het verkeersongeval had plaatsgevonden ter hoogte van perceel nummer […] .

De N590 heeft zijn verloop van de Terblijterweg te Maastricht naar de Cauberg te Valkenburg
en vice versa. Het ongeval vond, gezien in de richting van de Cauberg, plaats op een recht
weggedeelte van de N590. De rijbaan had een breedte van circa 6 meter en was (...)
verdeeld in 2 rijstroken. Naast de rijbaan lag, aan de rechterzijde, een parkeerstrook die
door middel van een doorgetrokken witte streep was gescheiden van de rijbaan.

Voor motorvoertuigen bedroeg de ter plaatse toegestane maximumsnelheid 80 km/h.
Genoemde weg was voor het openbaar verkeer openstaand.

Op het moment van de aanrijding was de lichtgesteldheid volgens opgave van collega(’s),
nacht. Volgens het processensysteem van de politie Limburg was het tijdstip ongeval
ongeveer 21:22 uur. Volgens opgave van het KNMI, afdeling klimaatdata en advies, was het
tijdstip van zonsondergang 20:44 uur.

Op het moment van de aanrijding was de weersgesteldheid, volgens opgave van collega(’s),
helder, droog en bewolkt.

In de rijrichting, die de Honda vlak vóór het ongeval gehad moet hebben, trof ik, op het
wegdek een recent remblokkeerspoor aan, met een gemeten lengte van ongeveer 3,6 meter.
Op het loopvlak van de voorband van Honda zag ik recente slijtplekken.

In de rijrichting, die de Honda vlak vóór het ongeval moet hebben gehad, trof ik op het
wegdek diverse krassporen aan, over een afstand van ongeveer 25,5 meter.

Betrokken voertuigen

Voertuig 1:

Merk: Audi

Type: A1 Kleur: Rood

Het betrof hier een 4-wielig motorvoertuig, personenauto.

Door de botsing met de motorfiets was het linker achterwiel afgebroken. Het linker portier
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was ingedeukt en ontzet. Het linker voorspatbord was aan de zijde van het portier
ingedeukt.

In de velgrand van het linker voorwiel trof ik, [verbalisant 1] , een stukje kunststof aan. Het
kunststof kwam overeen met het kunststof dat werd aangetroffen bij de helm van de
bestuurder van de Honda. Zeer waarschijnlijk was het aangetroffen stuk kunststof op de
velgrand afkomstig van de binnenschaal van de helm.

Het uitzicht van de bestuurder van de Audi werd op generlei wijze belemmerd.

Door mij, [verbalisant 1] , werden de standen en de daarbij behorende gezichtsvelden van
de spiegels van de Audi gecontroleerd. Uit het onderzoek bleek, dat die spiegels juist
afgesteld stonden, waardoor de daarbij behorende gezichtsvelden vermoedelijk ook
voldeden aan de juiste afmetingen.

Voertuig 2:

Merk: Honda

Het betrof hier een 2-wielig motorvoertuig, motorfiets.

Het voertuig verkeerde vóór het ongeval in een voldoende rijtechnische staat van onderhoud
en vertoonde geen gebreken die eventueel de oorzaak of van invloed zouden kunnen zijn
geweest op het ontstaan dan wel het verloop van het ongeval.

De motorfiets had rondom schade. Het stuur was verbogen en de snelheidsmeter was
vernield. Op diverse onderdelen zaten krassen en de tank was aan de linkerzijde gedeukt.
De voorzijde van de motorfiets, koplamp en richtingaanwijzers waren vernield.

Op de voorband van de motorfiets trof ik, [verbalisant 1] , een recente slijtplek aan. Deze
slijtplek op de voorband was ontstaan door het blokkerend voorwiel, vlak vóór het
verkeersongeval. In het blokkeerspoor dat op het wegdek was aangetroffen, kwam het
profiel overeen met dat van de voorband van de Honda.

Het uitzicht van de bestuurder van de Honda werd op generlei wijze belemmerd.

De lamp uit koplampunit van de Honda vertoonde sporen welke erop duiden dat deze
waarschijnlijk licht uitstraalde ten tijde van het ongeval. Het gloeidraadje van de koplamp
was verbogen. Het koplampglas was versmolten met de gloeidraad.

De helm van de bestuurder van de motorfiets was door het verkeersongeval beschadigd.

Videobeelden

Op genoemde perceelnummers zijn twee bedrijven gevestigd welke beveiligingscamera’s
hebben waarbij deels de openbare weg in beeld was.

Het betrof de bedrijven:

- [A] , [a-straat 1] , [postcode] Berg en Terblijt (Cam 1)

- [B] [b-straat 1] , [postcode] Berg en Terblijt (Cam 2).

De beelden werden door de bedrijven aan de politie overgedragen.

Door mij, [verbalisant 1] , werden de aan mij verstrekte videobeelden onderzocht. Uit de
analyse van de beelden bleek het volgende:

- de bestuurder en passagier van de Audi stapten in;

- de verlichting van de Audi werd in werking gesteld;

- de bestuurder reed achteruit en vervolgens de rijbaan op zonder de richtingaanwijzer te
gebruiken;

- de bestuurder van de Audi keerde zijn personenauto op de weg;

- de bestuurder van de Honda kwam op dat moment aanrijden en kwam ten val. Vervolgens
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botste de motorfiets tegen de personenauto.

Op woensdag 6 december 2017, omstreeks 18:00 uur, werd door mij, [verbalisant 1] , een
reconstructie op de plaats van het ongeval uitgevoerd. Het doel van deze reconstructie was
om vast te stellen op welke afstand van de personenauto de motorfiets voor de bestuurder
van de Audi in de linkerbuitenspiegel waarneembaar zou kunnen zijn geweest.

Hierbij werd door mij een personenauto met een vergelijkbare linkerbuitenspiegel geplaatst
op ongeveer de plaats waar de Audi stond alvorens weg te rijden. Vervolgens werd een
motorfiets met inwerking zijnde verlichting geplaatst op een aantal posities. Deze posities
werden door mij uitgezet met als basis de ter plaatse geldende maximumsnelheid van 80
km/h (22 m/s) Door mij werden stappen van ongeveer 11 meter (0,5 sec) op de rijbaan
gemarkeerd. De motorrijder stopte bij elke markering.

Uit het zichtonderzoek bleek dat de bestuurder van de Audi waarschijnlijk circa 88 meter
zicht naar achteren had kunnen hebben. Bij een snelheid van de motorfiets van 80 km/uur
zou deze voor de bestuurder gedurende 4 seconden zichtbaar kunnen zijn geweest.

Uit de aangetroffen sporen en de geanalyseerde videobeelden werd door mij, [verbalisant 1]
het volgende bevonden.

De bestuurder van een Audi reed weg vanaf een parkeerstrook met de kennelijke bedoeling
zijn voertuig te keren en te gaan rijden in de richting van de Terblijterweg.

Hij reed met zijn voertuig de rijbaan op zonder een teken met zijn richtingaanwijzer te geven
en liet het overige verkeer niet voor gaan.

De bestuurder van een Honda reed over de Rijksweg N590 in de richting van de Cauberg,
remde voor de vóór hem wegrijdende personenauto, kwam ten val en botste tegen deze
Audi.

5. het proces-verbaal zicht linkerbuitenspiegel, BVH-nummer 20171383986, inhoudende, als
relaas van verbalisant [verbalisant 1] :

Op 6 december 2017 omstreeks 18:00 uur, heb ik foto’s gemaakt van het mogelijke zicht van
de bestuurder van de personenauto. De lichtomstandigheden ter plaatse waren nagenoeg
dezelfde als ten tijde van het ongeval. Ik heb een politievoertuig op ongeveer dezelfde
plaats als het ongevalsvoertuig op de parkeerplaats geplaatst.

Verder heb ik om de 11 meter vanaf de linkerbuitenspiegel van het ongevalsvoertuig [het hof
begrijpt: het politievoertuig] een streep op het wegdek geplaatst. Dit is bij de
maximumsnelheid van 80 km/uur om de 0,5 seconde een streep.

De strepen geven de plaats aan waar de motorfiets moet stilstaan om te bekijken of hij
middels de linkerbuitenspiegel zichtbaar zou zijn.

FOTO 4: Motorfiets staat op positie 8, afstand circa 88 meter.

Uit het onderzoek bleek dat de bestuurder van de motorfiets op een afstand van circa 88
meter zichtbaar zou kunnen zijn geweest. Bij een snelheid van 80 km/uur: 3,6 = 22 m/s, zou
dit op een afstand van 88 / 22 = 4 seconden zijn geweest.

6. de eigen waarneming van het hof bij het bekijken van de door [A] , [a-straat 1] te Berg en
Terblijt , en [B] [b-straat 1] te Berg en Terblijt beschikbaar gestelde videobeelden van de
beveiligingscamera’s:

Bij het bekijken van de camerabeelden heeft het hof waargenomen dat, nadat de bestuurder
is ingestapt, de autoverlichting wordt ontstoken en dat kennelijk daarna de automotor wordt
gestart. Te zien is namelijk dat de autoverlichting een kort moment minder krachtig is.
Daarna is te zien dat de door de verdachte bestuurde auto op de rechts van de weg gelegen
parkeerstrook over een afstand van - naar schatting - hooguit anderhalf tot twee meter
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recht achteruit rijdt, tot stilstand komt en vervolgens vooruit beweegt en direct vanaf de
parkeerstrook de rijbaan van de N590 oprijdt, waarbij de auto in dezelfde beweging een
nagenoeg haakse bocht naar links maakt. Op de camerabeelden is te zien dat de
richtingaanwijzers van de auto voor en tijdens het wegrijden vanaf de parkeerstrook en het
inzetten van de bocht naar links niet geactiveerd waren. (...)

Het hof heeft op de camerabeelden waargenomen dat de voorkant van de auto in de
eindpositie, na het ongeval, nagenoeg in de richting van Berg en Terblijt staat, maar dat de
auto nog ongeveer haaks op de weg stond toen de motor tegen het achterwiel gleed en dat
de achterzijde van de auto kennelijk daardoor een zwieper opzij maakte en de eindpositie
bereikt werd.

7. de verklaring van de verdachte, afgelegd ter terechtzitting in hoger beroep:

Het is juist, zoals u, voorzitter, mij samengevat voorhoudt, dat ik met mijn partner een paar
dagen in Duitsland was geweest en dat wij ter afsluiting op 25 augustus 2017 naar Thermae
2000 op de Cauberg in Valkenburg zijn gegaan. Het is juist dat wij daar vaker waren
geweest en het klopt ook dat ik die dag bij aankomst de door mij bestuurde rode Audi A1
nabij Thermae 2000 heb geparkeerd op de parkeerstrook langs de provinciale weg N590. Wij
kwamen vanuit de richting van Berg en Terblijt. De voorzijde van mijn auto stond dus in de
richting van de top van de Cauberg. (...)

U, voorzitter, vraagt mij te beschrijven welke handelingen ik achtereenvolgens heb verricht
nadat ik op de bestuurdersstoel had plaatsgenomen.

Het meest voor de hand ligt dat ik, nadat ik was ingestapt en de motor van de auto had
gestart, eerst vooruit heb gekeken, in de richting van de Cauberg, en daarna in mijn
achteruitkijkspiegels. Ik bedoel daarmee mijn linkerbuitenspiegel en de binnenspiegel. Ik zag
dat de weg helemaal vrij was. Ik ben vervolgens vanuit stilstand vanaf de parkeerstrook de
weg op gereden waarbij ik scherp naar links draaide om op de weg te keren in de richting
van Berg en Terblijt. (...) Het is juist dat ik op de parkeerstrook een klein stukje achteruit
reed. Er stond een andere auto vóór mijn auto geparkeerd en ik wilde in één keer de U-
bocht in de richting van Berg en Terblijt kunnen maken. (...)

Het is juist, zoals u, voorzitter, mij voorhoudt, dat ik bij eerdere gelegenheden steeds heb
verklaard dat ik in mijn achteruitkijkspiegels geen verlichting van de motor heb gezien. (...) Ik
heb (...) helemaal niets gezien: geen motor, geen lichtschijnsel, niets. (...) Noch voor, noch
tijdens het keren op de weg heb ik een lichtschijnsel gezien. (...)

Het is juist dat ik, ondanks dat ik niet werd afgeleid, vanuit stilstand ben weggereden zonder
mijn richtingaanwijzer naar links te gebruiken.”

Het hof heeft ten aanzien van de bewezenverklaring verder het volgende overwogen:

Aan de verdachte wordt primair verweten dat hij zich als verkeersdeelnemer zodanig heeft
gedragen dat het aan zijn schuld te wijten is dat een verkeersongeval heeft plaatsgevonden
waardoor een ander is gedood en een ander lichamelijk letsel heeft opgelopen. De
tenlastelegging is gestoeld op artikel 6 van de Wegenverkeerswet 1994. Om van schuld in
de zin van dit artikel te kunnen spreken, moet ten minste sprake zijn van aanmerkelijk
onvoorzichtig of onoplettend handelen. Bij de beantwoording van de vraag of sprake is van
deze mate van ‘schuld’ komt het aan op het geheel van gedragingen van de verdachte, de
aard en de ernst ervan en de overige omstandigheden van het geval. Daarbij komt dat niet
reeds uit de ernst van de gevolgen van het 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. Voorts kan niet in zijn algemeenheid worden aangegeven of één
verkeersovertreding voldoende kan zijn voor de bewezenverklaring van ‘schuld’ in de zin van
bedoeld artikel 6.

(...)

Bij het onderzoek ter terechtzitting heeft het hof vastgesteld, zoals door de verdachte
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erkend, dat hij vanuit de rechts van de weg gelegen parkeerhaven de rijbaan van de N590 is
opgereden en dat hij direct naar links heeft gestuurd teneinde op die weg om te keren,
zonder dat hij de richtingaanwijzers van de door hem bestuurde auto naar links had
geactiveerd. De verdachte heeft hiermee gehandeld in strijd met artikel 55 van het RVV
1990, dat bestuurders van een motorvoertuig onder meer verplicht een teken met de
richtingaanwijzer te geven indien zij willen wegrijden, de doorgaande rijbaan willen oprijden
en bij alle andere belangrijke zijdelingse verplaatsingen.

Voorts was de verdachte ingevolge artikel 54 van het RVV 1990 bij het uitvoeren van een
bijzondere manoeuvre, zoals wegrijden en keren, verplicht het overige verkeer voor te laten
gaan. Door een bijzondere, van het normale verkeersbeeld afwijkende manoeuvre te
verrichten, te weten met een vierwielig motorvoertuig keren op de rijbaan van een
doorgaande 80-kilometer weg, waardoor de motorrijder geen vrije doorgang op die weg
kreeg en een botsing met fatale gevolgen plaatsvond, heeft de verdachte de door artikel 54
RVV 1990 op hem gelegde absolute verplichting geschonden om al het overige verkeer voor
te laten gaan.

In dit verband acht het hof van belang dat uit het onderzoek ‘zicht linkerbuitenspiegel’ volgt
dat de motorrijder voor de verdachte in de linkerbuitenspiegel van de door hem bestuurde
auto, staande op de parkeerstrook aan de rechterzijde van de N590, reeds zichtbaar moet
zijn geweest toen deze nog circa 88 meter van de auto van de verdachte verwijderd was.
Dat is, uitgaande van de ter plaatse toegestane maximumsnelheid van 80 km/h: gedurende
circa 4 seconden. Het hof stelt vast dat de werkelijke snelheid van de motorrijder ten tijde
van het ongeval achteraf niet meer kon worden berekend of gereconstrueerd. De
verdediging sluit niet uit dat de motorrijder een hogere snelheid had dan ter plaatste was
toegestaan. Hiervoor bestaat echter geen enkele aanwijzing, zodat daarvan niet kan
worden uitgegaan. Niet aannemelijk is geworden dat buiten de verdachte gelegen
omstandigheden hem hebben verhinderd om aan zijn absolute zorgplicht te voldoen om al
het overige verkeer voor te laten gaan. Daarmee verwerpt het hof het verweer dat de
motorijder zelf enige mate van schuld zou hebben omdat hij harder zou hebben gereden dan
de toegestane maximale snelheid.

Het hof heeft geen reden om te twijfelen aan de verklaring van de verdachte dat hij, nadat
hij de motor van de auto had gestart, door de voorruit en in de achteruitkijkspiegels van zijn
auto heeft gekeken om te zien of de weg in beide richtingen vrij was. Op de vraag of hij zich
daarvan nogmaals heeft vergewist - en daartoe onder meer in de autospiegels heeft
gekeken - nadat hij vervolgens op de parkeerstrook enkele meters achteruit had gereden en
voordat hij vanaf die parkeerstrook de rijbaan op reed en op de weg ging keren, heeft de
verdachte te kennen gegeven dat hij dat in vergelijkbare situaties altijd doet en dat hij geen
aanleiding heeft om te veronderstellen dat hij dat op de bewuste dag niet zou hebben
gedaan.

De verdachte heeft verder verklaard dat hij de motorrijder vóór de aanrijding op geen enkel
moment heeft gezien. Uit de beelden van het ongeval blijkt dat de auto van verdachte
nagenoeg dwars op de weg stond toen de aanrijding plaatsvond (zie ook foto 24 op pagina
21 van 25 van het proces-verbaal VerkeersongevallenAnalyse). Het hof stelt mede naar
aanleiding van de verklaring van de verdachte vast dat hij, voordat hij vanuit de
parkeerhaven de rijbaan opreed zonder hierbij zijn richtingaanwijzer gebruiken en
vervolgens ook gedurende de tijd dat hij met zijn auto keerde op de weg, de motorrijder in
het geheel niet heeft gezien. Dit betekent dat hij gedurende ten minste een aantal seconden
het overige verkeer op de weg onvoldoende in de gaten heeft gehouden. Dat is onder
normale omstandigheden al een vereiste oplettendheid die van iedere verkeersdeelnemer
gevergd mag worden, maar die oplettendheid is nog meer geboden voor de bestuurder die,
zoals in deze zaak, vanuit stilstand vanaf een parkeerstrook naar links stuurt om de
doorgaande rijbaan van een 80 kilometer-weg op te rijden en in dezelfde beweging naar
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links een begin maakt om op die weg te keren. Vanwege de hoge snelheid van het eventueel
naderende verkeer en de betrekkelijk lange tijd die met het uitvoeren van een dergelijke
bijzondere manoeuvre gemoeid is, vergt de uitvoering daarvan van de bestuurder de
bijzondere voorzichtigheid en oplettendheid en de voortdurende aandacht voor het overige
verkeer. Naar het oordeel van het hof heeft de verdachte die voorzichtigheid en
oplettendheid niet voldoende betracht en onvoldoende extra aandacht gehad voor het
overige verkeer op de weg. In de visie van het hof valt anders niet te verklaren dat de
verdachte naar eigen zeggen de motorrijder in het geheel niet heeft gezien, noch vóór het
wegrijden vanuit de parkeerhaven, noch tijdens het (inzetten van de beweging naar links om
te) keren op de weg, terwijl deze voor de verdachte in de linkerbuitenspiegel van de auto al
zichtbaar moet zijn geweest voordat hij de rijbaan opreed en vervolgens in ieder geval
tijdens het keren op de weg.

De conclusie is dan ook dat de verdachte zich er onvoldoende van heeft vergewist dat hij
vanaf de parkeerstrook de rijbaan op kon rijden en op de weg kon keren, zonder andere
weggebruikers in gevaar te brengen.

Het hof volgt de verdediging niet waar zij stelt dat het maar de vraag is of het gegeven, dat
de verdachte geen richting heeft aangegeven toen hij de rijbaan opreed en naar links
stuurde om op de weg te keren, enige significante bijdrage heeft geleverd aan het ontstaan
van aanrijding. Het hof overweegt in dit verband als volgt.

Bij het uitvoeren van de hiervoor bedoelde bijzondere manoeuvres bestond voor de
verdachte te meer reden om zijn richtingaanwijzer naar links te activeren. Hij had rekening
moeten houden met de omstandigheid dat de onverlichte zijkant van de door hem bestuurde
auto in de avondschemering voor andere verkeersdeelnemers, die zijn auto met de ter
plaatse geldende maximumsnelheid van 80 km/h zouden kunnen naderen, gedurende de
betrekkelijk lange tijd die nodig was om vanaf de parkeerstrook de rijbaan op te gaan en
aansluitend op de weg te keren, minder goed zichtbaar was. Naar het oordeel van het hof
had de motorrijder, indien de verdachte de richtingaanwijzer van de auto zou hebben
gebruikt, eerder - al was het maar een fractie - kunnen anticiperen op het gegeven dat de
verdachte vanaf de parkeerstrook de weg opreed en op de weg ging keren. Door zijn
richtingaanwijzer niet te gebruiken, heeft de verdachte de motorrijder die mogelijkheid
ontnomen. In welke mate het verzuim van de verdachte van invloed is geweest op het
ontstaan van de aanrijding die is gevolgd, kan niet worden vastgesteld. Maar dat dit verzuim
van invloed is geweest acht het hof niet onaannemelijk.

Alles overziend komt het hof tot de slotsom dat de verdachte aanmerkelijk onvoorzichtig en
onoplettend heeft gehandeld. Daarmee staat vast dat de verdachte in de in artikel 6 van de
Wegenverkeerswet 1994 bedoelde zin schuld heeft aan het ontstaan van het
verkeersongeval, dat de dood van de motorrijder en lichamelijk letsel van diens passagier tot
gevolg heeft gehad.”

In cassatie kan alleen worden onderzocht of de schuld aan het verkeersongeval in de zin van
artikel 6 WVW 1994 - in dit geval het bewezenverklaarde aanmerkelijk onvoorzichtig en
onoplettend rijgedrag - uit de door het hof gebruikte 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. Verder 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 hier bedoelde zin.
(Vgl. HR 1 juni 2004, ECLI:NL:HR:2004:AO5822.)

Het hof heeft vastgesteld dat de verdachte in de avondschemering, zonder tevoren of tijdens zijn
manoeuvre richting aan te geven, met zijn auto vanuit een parkeerhaven scherp naar links
sturend een 80 kilometer-weg is opgereden om op die weg te keren, waarna een botsing
plaatsvond met een van links naderende motorrijder. Het hof heeft voorts vastgesteld dat de
verdachte de motorrijder niet heeft gezien, terwijl deze gedurende circa vier seconden voor de
botsing voor hem zichtbaar moet zijn geweest. Het heeft op grond hiervan geoordeeld dat de
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2.5

verdachte voor en tijdens het keren gedurende ten minste een aantal seconden het overige
verkeer op de weg onvoldoende in de gaten heeft gehouden, terwijl de betrekkelijk lange tijd die
met een dergelijke bijzondere manoeuvre gemoeid was en de hoge snelheid van het eventueel
naderende verkeer de bijzondere voorzichtigheid, oplettendheid en voortdurende aandacht van
de verdachte vergden. Gelet op dit een en ander geeft het oordeel van het hof dat sprake is van
‘schuld’ in de zin van artikel 6 WVW 1994 niet blijk van een onjuiste rechtsopvatting en is dat
oordeel voldoende gemotiveerd.

Het cassatiemiddel faalt.

De Hoge Raad verwerpt het beroep.

Dit arrest is gewezen door de vice-president V. van den Brink als voorzitter, en de raadsheren A.L.J.
van Strien en A.E.M. Röttgering, in bijzijn van de waarnemend griffier H.J.S. Kea, en uitgesproken ter
openbare terechtzitting van 2 februari 2021.

3 Beslissing
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Instantie Parket bij de Hoge Raad

Datum conclusie 17-11-2020

Datum publicatie 02-02-2021

Zaaknummer 19/03564

Formele relaties Arrest gerechtshof: ECLI:NL:GHSHE:2019:2862 
Arrest Hoge Raad: ECLI:NL:HR:2021:128 

Rechtsgebieden Strafrecht

Bijzondere kenmerken -

Inhoudsindicatie
Dood en zwaar lichamelijk letsel door schuld in het verkeer door als automobilist
vanuit parkeerhaven de weg op te rijden om te keren ten gevolge waarvan
aanrijding met motor is veroorzaakt, waardoor motorrijder is overleden en diens
bijrijder ernstig gewond is geraakt, art. 6 WVW 1994. Schuld a.b.i. art. 6 WVW
1994? HR herhaalt relevante overwegingen uit ECLI:NL:HR:2004:AO5822 m.b.t.
schuld aan verkeersongeval in de zin van art. 6 WVW 1994. Hof heeft vastgesteld
dat verdachte in avondschemering, zonder richting aan te geven, met zijn auto
vanuit parkeerhaven scherp naar links sturend 80 kilometer-weg is opgereden om
te keren, waarna botsing plaatsvond met van links naderende motorrijder, en dat
verdachte motorrijder niet heeft gezien, terwijl deze gedurende circa 4 seconden
voor botsing voor hem zichtbaar moet zijn geweest. Hof heeft op grond hiervan
geoordeeld dat verdachte voor en tijdens keren gedurende ten minste een aantal
seconden het overige verkeer op de weg onvoldoende in de gaten heeft gehouden,
terwijl betrekkelijk lange tijd die met dergelijke bijzondere manoeuvre gemoeid
was en hoge snelheid van eventueel naderend verkeer de bijzondere
voorzichtigheid, oplettendheid en voortdurende aandacht van verdachte vergden.
Gelet op dit een en ander geeft ’s hofs oordeel dat sprake is van ‘schuld’ in de zin
van art. 6 WVW 1994, niet blijk van onjuiste rechtsopvatting en is dat oordeel
voldoende gemotiveerd. Volgt verwerping.

Vindplaatsen Rechtspraak.nl 

Conclusie

ECLI:NL:PHR:2020:1248

PROCUREUR-GENERAAL

BIJ DE

HOGE RAAD DER NEDERLANDEN

174



Nummer 19/03564

Zitting 17 november 2020

D.J.M.W. Paridaens

In de zaak

[verdachte] ,

geboren te [geboorteplaats] op [geboortedatum] 1950,

hierna: de verdachte.

1. Het gerechtshof ’s-Hertogenbosch heeft de verdachte bij arrest van 23 juli 2019 wegens
“Overtreding van artikel 6 van de Wegenverkeerswet 1994, terwijl het een ongeval betreft waardoor
een ander wordt gedood en overtreding van artikel 6 van de Wegenverkeerswet 1994, terwijl het een
ongeval betreft waardoor een ander lichamelijk letsel wordt toegebracht” veroordeeld tot een
taakstraf voor de duur van 240 uren, indien niet naar behoren verricht te vervangen door 120 dagen
hechtenis. Daarnaast is aan de verdachte de bevoegdheid motorrijtuigen te besturen voorwaardelijk
ontzegd voor de duur van één jaar, met een proeftijd van twee jaren.

2. Namens de verdachte heeft mr. A.P. Visser, advocaat te Den Haag, één middel van cassatie
voorgesteld.

3. Het middel behelst de klacht dat het bewijs dat de verdachte het bewezenverklaarde feit als
bedoeld in art. 6 Wegenverkeerswet 1994 (hierna: WVW 1994) heeft gepleegd, niet uit de
bewijsmiddelen kan worden afgeleid. Meer in het bijzonder wordt geklaagd dat uit de bewijsvoering
van het hof niet blijkt dat dat de verdachte zich aanmerkelijk onvoorzichtig en onoplettend heeft
gedragen.

4. Ten laste van de verdachte is bewezenverklaard:

“dat hij op 25 augustus 2017 te Berg en Terblijt, in de gemeente Valkenburg aan de Geul, als
verkeersdeelnemer, namelijk als bestuurder van een motorrijtuig (personenauto), daarmede rijdende
over de weg, de Rijksweg N590, zich zodanig heeft gedragen dat een aan zijn schuld te wijten
verkeersongeval heeft plaatsgevonden waardoor een ander (genaamd [slachtoffer 1] ) werd gedood
en een ander (genaamd [slachtoffer 2] ) zwaar lichamelijk letsel werd toegebracht,

welke bovenbedoelde gedragingen aanmerkelijk onvoorzichtig en onoplettend waren en hieruit
hebben bestaan dat hij, verdachte, zonder een teken te geven met zijn richtingaanwijzer, de rijbaan is
opgereden en zijn motorrijtuig aldaar naar links heeft gestuurd en op de weg is gekeerd en zich er
daarbij niet voldoende van heeft vergewist dat hij dit kon doen zonder andere weggebruikers in
gevaar te brengen en zonder dat hij daarbij een op voornoemde Rijksweg naderende bestuurder van
een motorfiets en diens passagier, zijnde voornoemde [slachtoffer 1] en [slachtoffer 2] , voor heeft
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laten gaan,

ten gevolge waarvan een aanrijding is ontstaan tussen het door hem, verdachte, bestuurde
motorrijtuig en die motorfiets en de bestuurder van die motorfiets en diens passagier.”

5. De bewezenverklaring steunt op onder meer de volgende bewijsmiddelen (met weglating van
voetnoten):

“4. het proces-verbaal VerkeersOngevallenAnalyse, BVH-nummer 2017-1383985, inhoudende, als
relaas van verbalisanten [verbalisant 1] en [verbalisant 2] :

Ik, [verbalisant 1] , heb op 25 augustus 2017 omstreeks 22:30 uur geassisteerd bij de afwikkeling van
het hierna bedoelde verkeersongeval.

Beknopte ongevalsbeschrijving

De bestuurder van een personenauto reed weg vanaf een parkeerstrook met de kennelijke bedoeling
zijn voertuig te keren en te gaan rijden in de richting van de Terblijterweg.

De bestuurder van een motorfiets reed over de Rijksweg N590 in de richting van de Cauberg, remde
voor de vóór hem wegrijdende personenauto, kwam ten val en botste tegen deze personenauto. De
bestuurder van de motorfiets overleed ter plaatse aan de verwondingen. De duopassagier van de
motorfiets raakte hierbij gewond.

Bij dit ongeval waren de volgende voertuigen betrokken:

Voertuig 1, personenauto, merk Audi, type A1, kleur rood

Voertuig 2, motorfiets, merk Honda

Het verkeersongeval had plaatsgevonden op de Rijksweg, gelegen buiten de als zodanig aangeduide
bebouwde kom van Berg en Terblijt, in de gemeente Valkenburg aan de Geul.

Het verkeersongeval had plaatsgevonden ter hoogte van perceel nummer […] .

De N590 heeft zijn verloop van de Terblijterweg te Maastricht naar de Cauberg te Valkenburg en vice
versa. Het ongeval vond, gezien in de richting van de Cauberg, plaats op een recht weggedeelte van
de N590. De rijbaan had een breedte van circa 6 meter en was (...) verdeeld in 2 rijstroken. Naast de
rijbaan lag, aan de rechterzijde, een parkeerstrook die door middel van een doorgetrokken witte
streep was gescheiden van de rijbaan.

Voor motorvoertuigen bedroeg de ter plaatse toegestane maximumsnelheid 80 km/h. Genoemde weg
was voor het openbaar verkeer openstaand.

Op het moment van de aanrijding was de lichtgesteldheid volgens opgave van collega(’s), nacht.
Volgens het processensysteem van de politie Limburg was het tijdstip ongeval ongeveer 21:22 uur.
Volgens opgave van het KNMI, afdeling klimaatdata en advies, was het tijdstip van zonsondergang
20:44 uur.

Op het moment van de aanrijding was de weersgesteldheid, volgens opgave van collega(’s), helder,
droog en bewolkt.

In de rijrichting, die de Honda vlak vóór het ongeval gehad moet hebben, trof ik, op het wegdek een
recent remblokkeerspoor aan, met een gemeten lengte van ongeveer 3,6 meter. Op het loopvlak van
de voorband van Honda zag ik recente slijtplekken.

In de rijrichting, die de Honda vlak vóór het ongeval moet hebben gehad, trof ik op het wegdek
diverse krassporen aan, over een afstand van ongeveer 25,5 meter.

Betrokken voertuigen

Voertuig 1:

Merk: Audi

Type: A1
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Kleur: Rood

Het betrof hier een 4-wielig motorvoertuig, personenauto.

Door de botsing met de motorfiets was het linker achterwiel afgebroken. Het linker portier was
ingedeukt en ontzet. Het linker voorspatbord was aan de zijde van het portier ingedeukt.

In de velgrand van het linker voorwiel trof ik, [verbalisant 1] een stukje kunststof aan. Het kunststof
kwam overeen met het kunststof dat werd aangetroffen bij de helm van de bestuurder van de Honda.
Zeer waarschijnlijk was het aangetroffen stuk kunststof op de velgrand afkomstig van de
binnenschaal van de helm.

Het uitzicht van de bestuurder van de Audi werd op generlei wijze belemmerd.

Door mij, [verbalisant 1] , werden de standen en de daarbij behorende gezichtsvelden van de spiegels
van de Audi gecontroleerd. Uit het onderzoek bleek, dat die spiegels juist afgesteld stonden,
waardoor de daarbij behorende gezichtsvelden vermoedelijk ook voldeden aan de juiste afmetingen.

Voertuig 2:

Merk: Honda

Het betrof hier een 2-wielig motorvoertuig, motorfiets.

Het voertuig verkeerde vóór het ongeval in een voldoende rijtechnische staat van onderhoud en
vertoonde geen gebreken die eventueel de oorzaak of van invloed zouden kunnen zijn geweest op
het ontstaan dan wel het verloop van het ongeval.

De motorfiets had rondom schade. Het stuur was verbogen en de snelheidsmeter was vernield. Op
diverse onderdelen zaten krassen en de tank was aan de linkerzijde gedeukt. De voorzijde van de
motorfiets, koplamp en richtingaanwijzers waren vernield.

Op de voorband van de motorfiets trof ik, [verbalisant 1] , een recente slijtplek aan. Deze slijtplek op
de voorband was ontstaan door het blokkerend voorwiel, vlak vóór het verkeersongeval. In het
blokkeerspoor dat op het wegdek was aangetroffen, kwam het profiel overeen met dat van de
voorband van de Honda.

Het uitzicht van de bestuurder van de Honda werd op generlei wijze belemmerd.

De lamp uit koplampunit van de Honda vertoonde sporen welke erop duiden dat deze waarschijnlijk
licht uitstraalde ten tijde van het ongeval. Het gloeidraadje van de koplamp was verbogen. Het
koplampglas was versmolten met de gloeidraad.

De helm van de bestuurder van de motorfiets was door het verkeersongeval beschadigd.

Videobeelden

Op genoemde perceelnummers zijn twee bedrijven gevestigd welke beveiligingscamera’s hebben
waarbij deels de openbare weg in beeld was.

Het betrof de bedrijven:

- [A] , [a-straat 1] , [postcode] Berg en Terblijt (Cam 1)

- [B] , [b-straat 1] , [postcode] Berg en Terblijt (Cam 2).

De beelden werden door de bedrijven aan de politie overgedragen.

Door mij, [verbalisant 1] , werden de aan mij verstrekte videobeelden onderzocht. Uit de analyse van
de beelden bleek het volgende:

- de bestuurder en passagier van de Audi stapten in;

- de verlichting van de Audi werd in werking gesteld;

- de bestuurder reed achteruit en vervolgens de rijbaan op zonder de richtingaanwijzer te gebruiken;

- de bestuurder van de Audi keerde zijn personenauto op de weg;

- de bestuurder van de Honda kwam op dat moment aanrijden en kwam ten val. Vervolgens botste de
motorfiets tegen de personenauto.

Op woensdag 6 december 2017, omstreeks 18:00 uur, werd door mij, [verbalisant 1] , een
reconstructie op de plaats van het ongeval uitgevoerd. Het doel van deze reconstructie was om vast
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te stellen op welke afstand van de personenauto de motorfiets voor de bestuurder van de Audi in de
linkerbuitenspiegel waarneembaar zou kunnen zijn geweest.

Hierbij werd door mij een personenauto met een vergelijkbare linkerbuitenspiegel geplaatst op
ongeveer de plaats waar de Audi stond alvorens weg te rijden. Vervolgens werd een motorfiets met
inwerking zijnde verlichting geplaatst op een aantal posities. Deze posities werden door mij uitgezet
met als basis de ter plaatse geldende maximumsnelheid van 80 km/h (22 m/s) Door mij werden
stappen van ongeveer 11 meter (0,5 sec) op de rijbaan gemarkeerd. De motorrijder stopte bij elke
markering.

Uit het zichtonderzoek bleek dat de bestuurder van de Audi waarschijnlijk circa 88 meter zicht naar
achteren had kunnen hebben. Bij een snelheid van de motorfiets van 80 km/uur zou deze voor de
bestuurder gedurende 4 seconden zichtbaar kunnen zijn geweest.

Uit de aangetroffen sporen en de geanalyseerde videobeelden werd door mij, [verbalisant 1] het
volgende bevonden.

De bestuurder van een Audi reed weg vanaf een parkeerstrook met de kennelijke bedoeling zijn
voertuig te keren en te gaan rijden in de richting van de Terblijterweg.

Hij reed met zijn voertuig de rijbaan op zonder een teken met zijn richtingaanwijzer te geven en liet
het overige verkeer niet voor gaan.

De bestuurder van een Honda reed over de Rijksweg N590 in de richting van de Cauberg, remde voor
de vóór hem wegrijdende personenauto, kwam ten val en botste tegen deze Audi.

5. het proces-verbaal zicht linkerbuitenspiegel, BVH-nummer 20 1 713 83 986, inhoudende, als relaas
van verbalisant [verbalisant 1] :

Op 6 december 2017 omstreeks 18:00 uur, heb ik foto’s gemaakt van het mogelijke zicht van de
bestuurder van de personenauto. De lichtomstandigheden ter plaatse waren nagenoeg dezelfde als
ten tijde van het ongeval. Ik heb een politievoertuig op ongeveer dezelfde plaats als het
ongevalsvoertuig op de parkeerplaats geplaatst.

Verder heb ik om de 11 meter vanaf de linkerbuitenspiegel van het ongevalsvoertuig [het hof begrijpt:
het politievoertuig] een streep op het wegdek geplaatst. Dit is bij de maximum snelheid van 80 km/uur
om de 0,5 seconde een streep.

De strepen geven de plaats aan waar de motorfiets moet stilstaan om te bekijken of hij middels de
linkerbuitenspiegel zichtbaar zou zijn.

FOTO 4: Motorfiets staat op positie 8, afstand circa 88 meter.

Uit het onderzoek bleek dat de bestuurder van de motorfiets op een afstand van circa 88 meter
zichtbaar zou kunnen zijn geweest. Bij een snelheid van 80 km/uur: 3,6 = 22 m/s, zou dit op een
afstand van 88 / 22 = 4 seconden zijn geweest.

6. de eigen waarneming van het hof bij het bekijken van de door [A] , [a-straat 1] te Berg en Terblijt,
en [B] , [b-straat 1] te Berg en Terblijt beschikbaar gestelde videobeelden van de
beveiligingscamera’s:

Bij het bekijken van de camerabeelden heeft het hof waargenomen dat, nadat de bestuurder is
ingestapt, de autoverlichting wordt ontstoken en dat kennelijk daarna de automotor wordt gestart. Te
zien is namelijk dat de autoverlichting een kort moment minder krachtig is. Daarna is te zien dat de
door de verdachte bestuurde auto op de rechts van de weg gelegen parkeerstrook over een afstand
van - naar schatting - hooguit anderhalf tot twee meter recht achteruit rijdt, tot stilstand komt en
vervolgens vooruit beweegt en direct vanaf de parkeerstrook de rijbaan van de N590 oprijdt, waarbij
de auto in dezelfde beweging een nagenoeg haakse bocht naar links maakt. Op de camerabeelden is
te zien dat de richtingaanwijzers van de auto voor en tijdens het wegrijden vanaf de parkeerstrook en
het inzetten van de bocht naar links niet geactiveerd waren. (...)
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Het hof heeft op de camerabeelden waargenomen dat de voorkant van de auto in de eindpositie, na
het ongeval, nagenoeg in de richting van Berg en Terblijt staat, maar dat de auto nog ongeveer haaks
op de weg stond toen de motor tegen het achterwiel gleed en dat de achterzijde van de auto
kennelijk daardoor een zwieper opzij maakte en de eindpositie bereikt werd.

7. de verklaring van de verdachte, afgelegd ter terechtzitting in hoger beroep:

Het is juist, zoals u, voorzitter, mij samengevat voorhoudt, dat ik met mijn partner een paar dagen in
Duitsland was geweest en dat wij ter afsluiting op 25 augustus 2017 naar Thermae 2000 op de
Cauberg in Valkenburg zijn gegaan. Het is juist dat wij daar vaker waren geweest en het klopt ook dat
ik die dag bij aankomst de door mij bestuurde rode Audi A1 nabij Thermae 2000 heb geparkeerd op de
parkeerstrook langs de provinciale weg N590. Wij kwamen vanuit de richting van Berg en Terblijt. De
voorzijde van mijn auto stond dus in de richting van de top van de Cauberg. (...)

U, voorzitter, vraagt mij te beschrijven welke handelingen ik achtereenvolgens heb verricht nadat ik op
de bestuurdersstoel had plaatsgenomen.

Het meest voor de hand ligt dat ik, nadat ik was ingestapt en de motor van de auto had gestart, eerst
vooruit heb gekeken, in de richting van de Cauberg, en daarna in mijn achteruitkijkspiegels. Ik bedoel
daarmee mijn linkerbuitenspiegel en de binnenspiegel. Ik zag dat de weg helemaal vrij was. Ik ben
vervolgens vanuit stilstand vanaf de parkeerstrook de weg op gereden waarbij ik scherp naar links
draaide om op de weg te keren in de richting van Berg en Terblijt. (...) Het is juist dat ik op de
parkeerstrook een klein stukje achteruit reed. Er stond een andere auto vóór mijn auto geparkeerd en
ik wilde in één keer de U-bocht in de richting van Berg en Terblijt kunnen maken. (...)

Het is juist, zoals u, voorzitter, mij voorhoudt, dat ik bij eerdere gelegenheden steeds heb verklaard
dat ik in mijn achteruitkijkspiegels geen verlichting van de motor heb gezien. (...) Ik heb (...) helemaal
niets gezien: geen motor, geen lichtschijnsel, niets. (...) Noch voor, noch tijdens het keren op de weg
heb ik een lichtschijnsel gezien. (...)

Het is juist dat ik, ondanks dat ik niet werd afgeleid, vanuit stilstand ben weggereden zonder mijn
richtingaanwijzer naar links te gebruiken.”

6. Het hof heeft in zijn arrest voorts het volgende overwogen (onderstreept in het origineel):

“Bewijsoverwegingen

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.

Aan de bepleite vrijspraak van het primair en subsidiair ten laste gelegde heeft de verdediging in de
eerste plaats ten grondslag gelegd dat de verdachte met de door hem bestuurde personenauto op de
Rijksweg N590 is gekeerd op de plaats waar de op de wegas aangebrachte doorgetrokken streep
was onderbroken ten behoeve van een links van de weg gelegen in- en uitrit. Ter plaatse van die
onderbreking was het derhalve niet verboden om op de weg te keren, zodat de verdachte niet heeft
gehandeld in strijd met het bepaalde in artikel 76 van het Reglement verkeersregels en
verkeerstekens 1990 (RW 1990).

Voorts is betoogd dat de verdachte de hem, gezien zijn rijrichting, van achteren naderende motorfiets
niet heeft waargenomen c.q. heeft kunnen waarnemen omdat deze, toen de verdachte in zijn
achteruitkijkspiegels keek, voor hem niet zichtbaar was doordat de motorfiets zich nog in een bocht
achter de heuvel bevond. Door de verdediging is daarbij opgemerkt dat de conclusie van de politie uit
het onderzoek ‘zicht linkerbuitenspiegel’ (dat de motorrijder voor de verdachte in de
linkerbuitenspiegel van zijn auto zichtbaar moet zijn geweest toen deze nog circa 88 meter (of circa 4
seconden) van hem verwijderd was) alleen opgaat indien vast staat of kan worden aangenomen dat
de bestuurder van de motorfiets niet harder heeft gereden dan de ter plaatse geldende
maximumsnelheid van 80 kilometer per uur; volgens de verdediging kan echter niet uitgesloten
worden dat de motorrijder een hogere snelheid had.

Ten slotte is betoogd dat het maar de vraag is of het – op zichzelf vaststaande – gegeven dat de
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verdachte geen richting heeft aangegeven toen hij de rijbaan opreed en naar links stuurde om op de
weg te keren, enige significante bijdrage heeft geleverd aan het ontstaan van de aanrijding. Indien de
motorrijder harder reed dan de ter plaatse geldende maximumsnelheid heeft niet alleen de verdachte
de motorrijder niet eerder kunnen waarnemen, maar heeft ook de motorrijder geen zicht gehad op de
auto van de verdachte, zodat het niet uitmaakt of de verdachte wel of niet zijn richtingaanwijzer heeft
gebruikt.

Het hof overweegt als volgt.

Aan de verdachte wordt primair verweten dat hij zich als verkeersdeelnemer zodanig heeft gedragen
dat het aan zijn schuld te wijten is dat een verkeersongeval heeft plaatsgevonden waardoor een
ander is gedood en een ander lichamelijk letsel heeft opgelopen. De tenlastelegging is gestoeld op
artikel 6 van de Wegenverkeerswet 1994. Om van schuld in de zin van dit artikel te kunnen spreken,
moet ten minste sprake zijn van aanmerkelijk onvoorzichtig of onoplettend handelen. Bij de
beantwoording van de vraag of sprake is van deze mate van ‘schuld’ komt het aan op het geheel van
gedragingen van de verdachte, de aard en de ernst ervan en de overige omstandigheden van het
geval. Daarbij komt dat niet reeds uit de ernst van de gevolgen van het 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. Voorts kan niet in zijn algemeenheid worden aangegeven of één
verkeersovertreding voldoende kan zijn voor de bewezenverklaring van ‘schuld’ in de zin van bedoeld
artikel 6.

Zoals hiervoor overwogen, wordt de verdachte vrijgesproken van het hem door de steller van de
tenlastelegging gemaakte verwijt dat hij in strijd met artikel 76 van het Reglement verkeersregels en
verkeerstekens 1990 heeft gehandeld door de op de wegas aangebrachte doorgetrokken streep te
overschrijden. Dit betekent dat de vraag of het ter plaatse van een onderbreking van die streep was
toegestaan om op de weg te keren, zoals door de verdediging gesteld en door de advocaat-generaal
betwist, verder geen bespreking behoeft.

Bij het onderzoek ter terechtzitting heeft het hof vastgesteld, zoals door de verdachte erkend, dat hij
vanuit de rechts van de weg gelegen parkeerhaven de rijbaan van de N590 is opgereden en dat hij
direct naar links heeft gestuurd teneinde op die weg om te keren, zonder dat hij de richtingaanwijzers
van de door hem bestuurde auto naar links had geactiveerd. De verdachte heeft hiermee gehandeld in
strijd met artikel 55 van het RVV 1990, dat bestuurders van een motorvoertuig onder meer verplicht
een teken met de richtingaanwijzer te geven indien zij willen wegrijden, de doorgaande rijbaan willen
oprijden en bij alle andere belangrijke zijdelingse verplaatsingen.

Voorts was de verdachte ingevolge artikel 54 van het RVV 1990 bij het uitvoeren van een bijzondere
manoeuvre, zoals wegrijden en keren, verplicht het overige verkeer voor te laten gaan. Door een
bijzondere, van het normale verkeersbeeld afwijkende manoeuvre te verrichten, te weten met een
vierwielig motorvoertuig keren op de rijbaan van een doorgaande 80-kilometer weg, waardoor de
motorrijder geen vrije doorgang op die weg kreeg en een botsing met fatale gevolgen plaatsvond,
heeft de verdachte de door artikel 54 RVV 1990 op hem gelegde absolute verplichting geschonden om
al het overige verkeer voor te laten gaan.

In dit verband acht het hof van belang dat uit het onderzoek ‘zicht linkerbuitenspiegel’ volgt dat de
motorrijder voor de verdachte in de linkerbuitenspiegel van de door hem bestuurde auto, staande op
de parkeerstrook aan de rechterzijde van de N590, reeds zichtbaar moet zijn geweest toen deze nog
circa 88 meter van de auto van de verdachte verwijderd was. Dat is, uitgaande van de ter plaatse
toegestane maximumsnelheid van 80 km/h: gedurende circa 4 seconden. Het hof stelt vast dat de
werkelijke snelheid van de motorrijder ten tijde van het ongeval achteraf niet meer kon worden
berekend of gereconstrueerd. De verdediging sluit niet uit dat de motorrijder een hogere snelheid had
dan ter plaatste was toegestaan. Hiervoor bestaat echter geen enkele aanwijzing, zodat daarvan niet
kan worden uitgegaan. Niet aannemelijk is geworden dat buiten de verdachte gelegen
omstandigheden hem hebben verhinderd om aan zijn absolute zorgplicht te voldoen om al het overige
verkeer voor te laten gaan. Daarmee verwerpt het hof het verweer dat de motorijder zelf enige mate
van schuld zou hebben omdat hij harder zou hebben gereden dan de toegestane maximale snelheid.

Het hof heeft geen reden om te twijfelen aan de verklaring van de verdachte dat hij, nadat hij de
motor van de auto had gestart, door de voorruit en in de achteruitkijkspiegels van zijn auto heeft
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gekeken om te zien of de weg in beide richtingen vrij was. Op de vraag of hij zich daarvan nogmaals
heeft vergewist – en daartoe onder meer in de autospiegels heeft gekeken – nadat hij vervolgens op
de parkeerstrook enkele meters achteruit had gereden en voordat hij vanaf die parkeerstrook de
rijbaan op reed en op de weg ging keren, heeft de verdachte te kennen gegeven dat hij dat in
vergelijkbare situaties altijd doet en dat hij geen aanleiding heeft om te veronderstellen dat hij dat op
de bewuste dag niet zou hebben gedaan.

De verdachte heeft verder verklaard dat hij de motorrijder vóór de aanrijding op geen enkel moment
heeft gezien. Uit de beelden van het ongeval blijkt dat de auto van verdachte nagenoeg dwars op de
weg stond toen de aanrijding plaatsvond (zie ook foto 24 op pagina 21 van 25 van het proces-verbaal
VerkeersOngevallenAnalyse). Het hof stelt mede naar aanleiding van de verklaring van de verdachte
vast dat hij, voordat hij vanuit de parkeerhaven de rijbaan opreed zonder hierbij zijn richtingaanwijzer
gebruiken en vervolgens ook gedurende de tijd dat hij met zijn auto keerde op de weg, de motorrijder
in het geheel niet heeft gezien. Dit betekent dat hij gedurende ten minste een aantal seconden het
overige verkeer op de weg onvoldoende in de gaten heeft gehouden. Dat is onder normale
omstandigheden al een vereiste oplettendheid die van iedere verkeersdeelnemer gevergd mag
worden, maar die oplettendheid is nog meer geboden voor de bestuurder die, zoals in deze zaak,
vanuit stilstand vanaf een parkeerstrook naar links stuurt om de doorgaande rijbaan van een 80
kilometer-weg op te rijden en in dezelfde beweging naar links een begin maakt om op die weg te
keren. Vanwege de hoge snelheid van het eventueel naderende verkeer en de betrekkelijk lange tijd
die met het uitvoeren van een dergelijke bijzondere manoeuvre gemoeid is, vergt de uitvoering
daarvan van de bestuurder de bijzondere voorzichtigheid en oplettendheid en de voortdurende
aandacht voor het overige verkeer. Naar het oordeel van het hof heeft de verdachte die
voorzichtigheid en oplettendheid niet voldoende betracht en onvoldoende extra aandacht gehad voor
het overige verkeer op de weg. In de visie van het hof valt anders niet te verklaren dat de verdachte
naar eigen zeggen de motorrijder in het geheel niet heeft gezien, noch vóór het wegrijden vanuit de
parkeerhaven, noch tijdens het (inzetten van de beweging naar links om te) keren op de weg, terwijl
deze voor de verdachte in de linkerbuitenspiegel van de auto al zichtbaar moet zijn geweest voordat
hij de rijbaan opreed en vervolgens in ieder geval tijdens het keren op de weg.

De conclusie is dan ook dat de verdachte zich er onvoldoende van heeft vergewist dat hij vanaf de
parkeerstrook de rijbaan op kon rijden en op de weg kon keren, zonder andere weggebruikers in
gevaar te brengen.

Het hof volgt de verdediging niet waar zij stelt dat het maar de vraag is of het gegeven, dat de
verdachte geen richting heeft aangegeven toen hij de rijbaan opreed en naar links stuurde om op de
weg te keren, enige significante bijdrage heeft geleverd aan het ontstaan van aanrijding. Het hof
overweegt in dit verband als volgt.

Bij het uitvoeren van de hiervoor bedoelde bijzondere manoeuvres bestond voor de verdachte te
meer reden om zijn richtingaanwijzer naar links te activeren. Hij had rekening moeten houden met de
omstandigheid dat de onverlichte zijkant van de door hem bestuurde auto in de avondschemering
voor andere verkeersdeelnemers, die zijn auto met de ter plaatse geldende maximumsnelheid van 80
km/h zouden kunnen naderen, gedurende de betrekkelijk lange tijd die nodig was om vanaf de
parkeerstrook de rijbaan op te gaan en aansluitend op de weg te keren minder goed zichtbaar was.
Naar het oordeel van het hof had de motorrijder, indien de verdachte de richtingaanwijzer van de auto
zou hebben gebruikt, eerder - al was het maar een fractie - kunnen anticiperen op het gegeven dat de
verdachte vanaf de parkeerstrook de weg opreed en op de weg ging keren. Door zijn
richtingaanwijzer niet te gebruiken, heeft de verdachte de motorrijder die mogelijkheid ontnomen. In
welke mate het verzuim van de verdachte van invloed is geweest op het ontstaan van de aanrijding
die is gevolgd, kan niet worden vastgesteld. Maar dat dit verzuim van invloed is geweest acht het hof
niet onaannemelijk.

Alles overziend komt het hof tot de slotsom dat de verdachte aanmerkelijk onvoorzichtig en
onoplettend heeft gehandeld. Daarmee staat vast dat de verdachte in de in artikel 6 van de
Wegenverkeerswet 1994 bedoelde zin schuld heeft aan het ontstaan van het verkeersongeval, dat de
dood van de motorrijder en lichamelijk letsel van diens passagier tot gevolg heeft gehad.

Evenals de rechtbank en de advocaat-generaal acht het hof het primair ten laste gelegde bewezen
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zoals hierboven weergegeven.”

7. Door de steller van het middel wordt geklaagd dat de schuld van de verdachte aan het
verkeersongeval niet uit de bewijsvoering van het hof is af te leiden. Uit de omstandigheden dat de
verdachte ter gelegenheid van een actie om met zijn auto uit de parkeerstand de weg op te rijden en
te keren, zijn richtingaanwijzer niet heeft aangezet en bij het wegrijden de motorrijder met passagier
niet heeft gezien, hoewel deze voor hem op enig moment zichtbaar kan zijn geweest, kan niet volgen
dat de verdachte zich aanmerkelijk onvoorzichtig en onoplettend heeft gedragen. Daartoe wordt
aangevoerd dat de auto van de verdachte voor en achter was verlicht en vlak voor de manoeuvre op
het parkeervak achteruit was gereden, waardoor ook de achteruitrijverlichting is opgelicht, welke
verlichting voor de motorrijder kenbaar had kunnen zijn, nu het schemerig was en andere
geparkeerde auto’s niet verlicht waren. Een en ander vormde ook een indicatie dat er mogelijk een
verkeersbeweging stond te gebeuren. Bovendien is de richtingaanwijzer niet, althans in mindere
mate, bedoeld voor zijdelings naderend verkeer. De omstandigheid dat de verdachte geen
richtingaanwijzer heeft gebruikt, kan geen dan wel hooguit een zeer minimale bijdrage hebben
geleverd aan het oordeel dat sprake is van aanmerkelijk onvoorzichtig en onoplettend weggedrag. Tot
slot betrekt het hof ten onrechte bij zijn oordeel dat de verdachte via zijn spiegels de motorrijder
gedurende vier seconden heeft kunnen zien aankomen, omdat het daarmee miskent dat in het
algemeen motorrijders minder goed zichtbaar zijn, dat er allerlei redenen kunnen zijn waarom iets niet
gezien wordt en dat de verdachte ook het van de andere kant van de weg komende verkeer in de
gaten moest houden, alsmede zijn uitrijmogelijkheid aan de overkant, hetgeen de waarnemingstijd
vermindert, aldus het middel.

8. Bij de beoordeling van het middel stel ik het volgende voorop. Art. 6 WVW 1994 luidt als volgt:

“Het is een ieder die aan het verkeer deelneemt verboden zich zodanig te gedragen dat een aan zijn
schuld te wijten verkeersongeval plaatsvindt waardoor een ander wordt gedood of waardoor een
ander zwaar lichamelijk letsel wordt toegebracht of zodanig lichamelijk letsel dat daaruit tijdelijke
ziekte of verhindering in de uitoefening van de normale bezigheden ontstaat.”

9. Onder schuld in de zin van art. 6 WVW 1994 moet worden verstaan een min of meer grove of
aanmerkelijke schuld.1

10. 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 de bewezenverklaarde
aanmerkelijk onvoorzichtige en onoplettende gedragingen – 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. 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 art. 6 WVW 1994. 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. 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.2

11. In 2008 zijn door de Hoge Raad drie arresten gewezen die voor de thans voorliggende zaak
relevant zijn. Ik zal deze arresten hierna kort belichten.

12. In de zaak die voorafging aan HR 29 april 2008, ECLI:NL:HR:2008:BD0544, reed de verdachte als
bestuurder van een personenauto vanuit een uitrit van een tankstation – zonder geheel tot stilstand
te komen bij de haaientanden – de weg op, voor welke weg een maximumsnelheid van 80 km per uur
gold en welke weg ter plaatse niet van een invoegstrook was voorzien. Hierbij heeft de verdachte een
motorrijdster niet zien aankomen en is die motorrijdster, die geen mogelijkheid meer had om uit te
wijken, door plotseling af te remmen ten val gekomen en, na met haar motor tegen de auto van de
verdachte te zijn aangegleden, doorgegleden op en over de voor het tegemoetkomende verkeer
bestemde rijstrook. Hierbij heeft een personenauto die in tegengestelde richting op die rijstrook reed,
de motorrijdster overreden waarbij zij zwaar lichamelijk letsel heeft opgelopen. In cassatie werd
geklaagd over de motivering van de door het hof bewezenverklaarde schuld van de verdachte aan dit
verkeersongeval. De Hoge Raad overwoog hieromtrent het volgende:
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“Wat betreft het rijgedrag van de verdachte heeft het Hof het volgende vastgesteld. De verdachte
was zich ervan bewust dat hij vanaf het terrein van het tankstation een voorrangsweg opreed. Hij
heeft zijn auto voor de haaientanden ‘tot bijna stilstand’ gebracht en heeft vervolgens over zijn
linkerschouder gekeken om na te gaan of er verkeer naderde. Hij heeft geen naderend verkeer gezien
en is vervolgens de voorrangsweg opgereden.

Anders dan het Hof kennelijk heeft geoordeeld, kan uit de enkele omstandigheid dat de verdachte,
toen hij zich vergewiste van mogelijk naderend verkeer, de motorrijdster aan wie hij voorrang diende
te verlenen niet heeft gezien hoewel deze voor hem wel zichtbaar moet zijn geweest, niet volgen dat
de verdachte, zoals is bewezenverklaard ‘aanmerkelijk onoplettend en met aanmerkelijke
verwaarlozing van de te dezen geboden zorgvuldigheid heeft gereden’. De bewezenverklaring is
derhalve niet naar de eis der wet met redenen omkleed.”3

13. In de zaak die voorafging aan HR 27 mei 2008, ECLI:NL:HR:2008:BC7860, reed de verdachte
zonder te stoppen en zonder voorrang te verlenen aan een zich op de kruising bevindende fietser, die
kruising op, waarbij hij een stopbord en de haaientanden op de weg leidend naar die kruising
negeerde. De verdachte kende deze weg, het regende en het was donker/schemerig en de voorruit
van zijn auto zat onder de regenspetters. De verdachte heeft de fietser niet zien staan of zien rijden
en verklaarde dat die fietser ineens tegen zijn auto klapte. Het hof was van oordeel dat gelet op deze
feiten en omstandigheden de verdachte bij het oprijden van die kruising niet de voorzichtigheid en
oplettendheid had betracht die redelijkerwijs van hem mocht worden verwacht. In cassatie werd
geklaagd dat de door het hof bewezenverklaarde schuld van de verdachte aan het verkeersongeval
onvoldoende was gemotiveerd. De Hoge Raad overwoog hieromtrent het volgende:

“Anders dan het Hof kennelijk heeft geoordeeld, kan uit de enkele omstandigheid dat de verdachte in
de door het Hof vastgestelde omstandigheden van het geval de fietser aan wie hij voorrang had
dienen te verlenen niet heeft gezien hoewel deze voor hem wel waarneembaar moet zijn geweest en
de verdachte daarop zijn rijgedrag moet hebben kunnen afstemmen, niet volgen dat de verdachte,
zoals is bewezenverklaard, zich ‘aanmerkelijk onvoorzichtig en onoplettend’ heeft gedragen. De
bewezenverklaring is derhalve niet naar de eis der wet met redenen omkleed.”4

14. Tot slot de zaak die voorafging aan HR 28 oktober 2008, ECLI:NL:HR:2008:BE9800. De verdachte
in die zaak reed over de weg en wilde een carpoolplaats oprijden. Op het moment dat hij zijn
richtingaanwijzer aandeed, voorsorteerde, en zich op de andere weghelft begaf om de carpoolplaats
op te rijden, zag hij opeens een motorrijder aan komen rijden. De verdachte kon niet meer uitwijken
en de motorrijder klapte op de auto van de verdachte, werd door de lucht weggeslingerd en hield aan
dit ongeval zwaar lichamelijk letsel over. In cassatie werd geklaagd over de motivering van de
bewezenverklaarde schuld aan het verkeersongeval. De Hoge Raad overwoog hieromtrent het
volgende:

“Anders dan het Hof kennelijk heeft geoordeeld, kan uit de enkele omstandigheid dat de verdachte in
de door het Hof vastgestelde omstandigheden van het geval de motorrijder aan wie hij voorrang had
dienen te verlenen niet heeft gezien hoewel deze voor hem wel waarneembaar moet zijn geweest en
de verdachte daarop zijn rijgedrag moet hebben kunnen afstemmen, niet volgen dat de verdachte,
zoals is bewezenverklaard, zich ‘aanmerkelijk onoplettend en onvoorzichtig’ heeft gedragen. De
bewezenverklaring is derhalve niet naar de eis der wet met redenen omkleed.”5

15. In voormelde arresten is telkens geoordeeld dat het hof op grond van de enkele omstandigheid
dat de verdachte degene aan wie hij voorrang had dienen te verlenen niet heeft gezien hoewel deze
voor hem wel waarneembaar moet zijn geweest, geen schuld als bedoeld in art. 6 WVW 1994 had
mogen aannemen. Uitsluitend niet zien, terwijl wel werd gekeken, levert nog geen onvoorzichtigheid
op. In deze zaken was telkens sprake van een motiveringsgebrek. Dat het hof in de zaak die ten
grondslag lag aan HR 27 mei 2008 tevens had vastgesteld dat de verdachte deze weg kende, het
regende en het donker/schemerig was en de voorruit van zijn auto onder de regenspetters zat, maakt
dat niet anders, kennelijk omdat het hof daaruit heeft afgeleid dat de verdachte niet de
voorzichtigheid en oplettendheid heeft betracht die redelijkerwijs van de bestuurder van een
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motorrijtuig in bedoelde omstandigheden mag worden verwacht, terwijl voor schuld in de zin van art.
6 WVW 1994 meer nodig is dan het veronachtzamen van de voorzichtigheid en oplettendheid die van
een normaal oplettende bestuurder mag worden verwacht.6

16. In een latere zaak waarin het hof had vastgesteld dat de verdachte gedurende langere tijd
onoplettend was geweest doordat hij als bestuurder van een personenauto, rijdend met een snelheid
van ongeveer 80 km per uur op een tweebaansweg, in een flauwe bocht niet met de bocht mee, maar
rechtdoor reed en vervolgens de dubbele doorgetrokken streep op de as van de weg met zijn gehele
auto heeft overschreden en daar met de rechter voorzijde van zijn auto met een tegenligger in
botsing is gekomen, oordeelde de Hoge Raad dat zodanig verkeersgedrag in beginsel de
gevolgtrekking kan dragen dat de verdachte zich aanmerkelijk onoplettend heeft gedragen en dat het
verkeersongeval aan de schuld van de verdachte als bedoeld in art. 6 WVW 1994 te wijten is.7 Ook als
alcohol en drugsgebruik in het spel zijn, kan – zo blijkt uit de jurisprudentie van de Hoge Raad – het
bewijs voor schuld als bedoeld in art. 6 WVW 1994 al snel worden aangenomen.8

17. In het onderhavige geval heeft het hof blijkens de bewijsvoering het volgende vastgesteld:

(i) De verdachte is bij avondschemering vanuit de rechts van de weg gelegen parkeerhaven de rijbaan
van de N590, opgereden en heeft direct naar links gestuurd teneinde op die weg om te keren;

(ii) Ter plaatse geldt een maximumsnelheid van 80 kilometer per uur;

(iii) De verdachte heeft de richtingaanwijzers van de door hem bestuurde auto voordat hij vanuit de
parkeerhaven de rijbaan opreed, niet geactiveerd;

(iv) De verdachte heeft aan de motorrijder geen vrije doorgang gegeven, waardoor een botsing met
fatale gevolgen plaatsvond;

(v) De verdachte heeft vóór de botsing de motorrijder niet gezien;

(vi) Gelet op de resultaten van het onderzoek ‘zicht linkerbuitenspiegel’, moet de motorrijder voor de
verdachte in de linkerbuitenspiegel van de door hem bestuurde auto, staande op de parkeerstrook
aan de rechterzijde van de N590, reeds zichtbaar zijn geweest toen deze nog circa 88 meter van de
auto van de verdachte verwijderd was, wat betekent dat hij die motorrijder ongeveer vier seconden
heeft kunnen zien aankomen.

18. Het hof heeft gelet hierop geoordeeld dat:

- de verdachte heeft gehandeld in strijd met artikel 55 van het RVV 1990, dat bestuurders van een
motorvoertuig onder meer verplicht een teken met de richtingaanwijzer te geven indien zij willen
wegrijden, de doorgaande rijbaan willen oprijden en bij alle andere belangrijke zijdelingse
verplaatsingen;

- hoewel niet is vast te stellen in welke mate voormeld verzuim van de verdachte van invloed is
geweest op het ontstaan van de aanrijding die is gevolgd, het niet onaannemelijk is dat dit verzuim
van invloed is geweest op het verkeersongeval;

- de verdachte bij het verrichten van de bijzondere manoeuvre in strijd met art. 54 RVV 1999 heeft
nagelaten het overige verkeer voor te laten gaan;

- de verdachte er rekening mee had moeten houden dat de door hem bestuurde – vanaf de zijkant
onverlichte – auto gedurende de betrekkelijk lange tijd die nodig was om vanaf de parkeerstrook de
rijbaan op te gaan en aansluitend op de weg te keren, in de avondschemering voor andere
verkeersdeelnemers die zijn auto met de ter plaatse geldende maximumsnelheid van 80 km/h zouden
kunnen naderen, minder goed zichtbaar was;

- de verdachte ten minste een aantal seconden het overige verkeer op de weg onvoldoende in de
gaten heeft gehouden, terwijl dit wel van hem had mogen worden gevergd nu hij vanuit stilstand
vanaf een parkeerstrook naar links stuurt om de doorgaande rijbaan van een 80 kilometer-weg op te
rijden en in dezelfde beweging naar links een begin maakt om op die weg te keren, zodat hij zich er
onvoldoende van heeft vergewist dat hij vanaf de parkeerstrook de rijbaan op kon rijden en op de
weg kon keren, zonder andere weggebruikers in gevaar te brengen.
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19. Alles overziend komt het hof vervolgens tot de slotsom dat de verdachte aanmerkelijk
onvoorzichtig en onoplettend heeft gehandeld.

20. Het middel gaat ervan uit dat het hof zijn oordeel dat de verdachte zich aanmerkelijk onvoorzichtig
en onoplettend heeft gedragen, uitsluitend heeft gebaseerd op de omstandigheden dat de verdachte
ter gelegenheid van een actie om met zijn auto uit de parkeerstand de weg op te rijden en te keren,
zijn richtingaanwijzer niet heeft aangezet en dat hij bij het wegrijden de motorrijder met passagier
niet heeft gezien, hoewel deze voor hem op enig moment zichtbaar kan zijn geweest. Het verwijt dat
het hof de verdachte maakt, gaat echter verder dan dat. Volgens het hof is in onderhavig geval niet
zozeer sprake van kijken en niet zien, maar van tenminste een aantal seconden onvoldoende kijken.
Het hof heeft immers geoordeeld dat de verdachte bij het uitvoeren van de bijzondere manoevre ten
minste een aantal seconden het overige verkeer op de weg onvoldoende in de gaten heeft gehouden,
waarbij het kennelijk met name doelt op het achteropkomende verkeer. Dit heeft het hof kunnen
afleiden uit de verklaring van de verdachte dat hij de motorrijder in het geheel niet heeft gezien, noch
vóór het wegrijden vanuit de parkeerhaven, noch tijdens het (inzetten van de beweging naar links om
te) keren op de weg, terwijl deze, gelet op de voor het bewijs gebruikte eigen waarneming van het
hof en de uitkomsten van het onderzoek ‘zicht linkerbuitenspiegel’, voor de verdachte in de
linkerbuitenspiegel van de auto al zichtbaar moet zijn geweest voordat hij de rijbaan opreed en
vervolgens in ieder geval tijdens het keren op de weg. Dat het hof daarop heeft geoordeeld dat de
verdachte “aanmerkelijk onvoorzichtig en onoplettend heeft gehandeld” en dat sprake is van schuld als
bedoeld in art. 6 WVW 1994, acht ik dan ook niet onbegrijpelijk en toereikend gemotiveerd.

21. Het middel faalt.

22. Ambtshalve heb ik geen grond aangetroffen die tot vernietiging van de bestreden uitspraak
aanleiding behoort te geven.

23. Deze conclusie strekt tot verwerping van het beroep.

De procureur-generaal

bij de Hoge Raad der Nederlanden

HR 17 september 2002, NJ 2002/549, r.o. 3.4.2.

Vlg. HR 1 juni 2004, ECLI:NL:HR:2004:AO5822, NJ 2005/252, r.o. 3.5. Zie ook: HR 23 april 2019,
ECLI:NL:HR:2019:660, NJ 2019/337 m.nt. W.H. Vellinga.

Zie: HR 29 april 2008, ECLI:NL:HR:2008:BD0544, NJ 2008/440 m.nt. N. Keijzer, r.o. 3.4.

Zie: HR 27 mei 2008, ECLI:NL:HR:2008:BC7860, NJ 2008/441 m.nt. N. Keijzer (onder NJ 2008/442),
r.o. 3.5.

Zie: HR 28 oktober 2008, ECLI:NL:HR:2008:BE9800, NJ 2008/571, r.o. 3.5..

Vgl. de conclusie van mijn voormalige ambtgenoot Machielse, ECLI:NL:PHR:2008:BC7860, onder 3.12.

Zie: HR 11 december 2012, ECLI:NL:HR:2012:BY4835, r.o. 2.4.

Vlg. HR 29 april 2008, ECLI:NL:HR:2008:BD0709, NJ 2008/439 en HR 29 januari 2019,
ECLI:NL:HR:2019:110, NJ 2019/77.
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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 met annotatie van J.H.J. Verbaan 
NJB 2019/1008 
RvdW 2019/570 
NBSTRAF 2019/159 met annotatie van Noorduyn, C.W. 
TPWS 2019/67 
NJ 2019/337 met annotatie van W.H. Vellinga 
VR 2019/202 
NbSr 2019/159 met annotatie van Noorduyn, C.W. 

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:

1 Geding in cassatie

2 Beoordeling van de ontvankelijkheid van het beroep

187



2.2.

2.3.

3.2.1.

3.1.

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
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

3 Beoordeling van het eerste en het tweede middel
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3.2.2.

een ander (genaamd [slachtoffer] ) werd gedood."

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

"Verweer van de verdediging

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] ;
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▪ 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 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
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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 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:
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"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."

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
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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
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
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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 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
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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."

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
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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
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
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Bijzondere kenmerken -

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
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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

201



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.
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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

206



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

209



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, 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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Formele relaties In cassatie op : ECLI:NL:GHARL:2019:3228 
Conclusie: ECLI:NL:PHR:2020:1015 

Rechtsgebieden Strafrecht

Bijzondere kenmerken Cassatie

Inhoudsindicatie
Dood en zwaar lichamelijk letsel door schuld (roekeloosheid) in het verkeer door
als passagier van bestelbus vanaf achterbank onverhoeds aan handrem te trekken
waardoor bus met 70 km/u tegen viaduct botst, waardoor bestuurder overlijdt en
bijrijder zwaar gewond raakt, art. 6 jo. 175.2 (oud) WVW 1994. 1. Is sprake van
schuld in de zin van roekeloosheid? 2. Omzetting vervangende hechtenis in gijzeling
bij schadevergoedingsmaatregel, art. 36f Sr.

Ad 1. HR herhaalt relevante overwegingen uit ECLI:NL:HR:2013:960 m.b.t.
‘roekeloosheid’ a.b.i. art. 175.2 (oud) WVW 1994. Hof heeft in bewijsvoering
gemotiveerd op grond waarvan naar zijn oordeel sprake is van roekeloosheid. Hof
heeft vastgesteld dat verdachte als passagier van bestelbus met kracht aan handrem
heeft getrokken, welke ingreep bestuurder totaal verraste en waardoor
achterwielen van auto blokkeerden en auto in de slip raakte, terwijl auto op dat
moment met snelheid van ongeveer 70 km/u reed op autoweg, en dat verdachte op
de hoogte was van functie en werking van handrem en van slipgevaar dat optreedt
als passagier de handrem van rijdende auto aantrekt. Op grond hiervan heeft hof
geoordeeld dat verdachte ‘roekeloos’ in de zin van art. 6 jo. 175.2 (oud) WVW
1994 heeft gehandeld. Dat oordeel getuigt (gelet op wat hiervoor is vooropgesteld
en nadere motivering die hof voor zijn oordeel dat sprake is van roekeloosheid
heeft gegeven) niet van onjuiste rechtsopvatting en is niet onbegrijpelijk.

Ad 2. HR ambtshalve: HR bepaalt dat met toepassing van art. 6:4:20 Sv gijzeling
van gelijke duur kan worden toegepast.

Vindplaatsen Rechtspraak.nl 
SR-Updates.nl 2021-0017 met annotatie van J.H.J. Verbaan 
NJB 2021/507 
RvdW 2021/195 
NJ 2021/90 met annotatie van W.H. Vellinga 
VR 2022/24 

Uitspraak

ECLI:NL:HR:2021:129
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2.1

HOGE RAAD DER NEDERLANDEN

STRAFKAMER

Nummer 19/02027

Datum 2 februari 2021

ARREST

op het beroep in cassatie tegen een arrest van het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden van 11 april
2019, nummer 21/003787-18, in de strafzaak

tegen

[verdachte] ,

geboren te [geboorteplaats] op [geboortedatum] 1971,

hierna: de verdachte.

Het beroep is ingesteld door de verdachte. Namens deze heeft J. Boksem, advocaat te Leeuwarden,
bij schriftuur cassatiemiddelen voorgesteld. De schriftuur is aan dit arrest gehecht en maakt daarvan
deel uit.

De advocaat-generaal D.J.M.W. Paridaens heeft geconcludeerd tot vernietiging van de bestreden
uitspraak, maar uitsluitend voor zover bij de schadevergoedingsmaatregel ten behoeve van het in het
arrest genoemde slachtoffer vervangende hechtenis is toegepast, tot bepaling dat met toepassing
van art. 6:4:20 Sv gijzeling van gelijke duur kan worden toegepast, en tot verwerping van het beroep
voor het overige.

Ten laste van de verdachte is bewezenverklaard dat:

“1 subsidiair:

hij op 5 november 2016 te Groningen als verkeersdeelnemer, namelijk als inzittende van een
motorrijtuig, een personenauto met het kenteken [kenteken] , rijdende over de wegen, de
invoegstrook van de Iepenlaan en de Plantaanlaan in de richting van de Bedumerweg, zich
zodanig heeft gedragen dat een aan zijn schuld te wijten verkeersongeval heeft plaatsgevonden
door roekeloos, terwijl het voertuig zich met aanzienlijke snelheid, te weten ongeveer 70 km/h

1 Procesverloop in cassatie

2 Bewezenverklaring en bewijsvoering
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2.2

verplaatste, met kracht aan de handrem van die personenauto te trekken, waardoor die
personenauto in een slip is geraakt en is gebotst tegen een pilaar van het zich aldaar bevindende
spoorwegviaduct, waardoor die personenauto ruim 360 graden om zijn as is gedraaid en
waardoor een ander, [slachtoffer 1] , als inzittende van die personenauto via de linker portierruit
uit die personenauto is geslingerd en op het wegdek terecht is gekomen en werd gedood;

2 meer subsidiair:

hij op 5 november 2016 te Groningen als verkeersdeelnemer, namelijk als inzittende van een
motorrijtuig, een personenauto met het kenteken [kenteken] , rijdende over de wegen, de
invoegstrook van de Iepenlaan en de Plantaanlaan in de richting van de Bedumerweg, zich
zodanig heeft gedragen dat een aan zijn schuld te wijten verkeersongeval heeft plaatsgevonden
door roekeloos, terwijl het voertuig zich met aanzienlijke snelheid, te weten ongeveer 70 km/h
verplaatste, met kracht aan de handrem van die personenauto te trekken, waardoor die
personenauto in een slip is geraakt en is gebotst tegen een pilaar van het zich aldaar bevindende
spoorwegviaduct, waardoor die personenauto ruim 360 graden om zijn as is gedraaid en
waardoor een ander, genaamd [slachtoffer 2] , als bestuurder van die personenauto zwaar
lichamelijk letsel werd toegebracht, te weten zeer ernstig hersenletel waarna die [slachtoffer 2]
ruim twee weken in coma heeft gelegen en drie weken heeft gerevalideerd in Beatrixoord.”

Deze bewezenverklaring steunt onder meer op de volgende bewijsmiddelen:

“3. Een in de wettelijke vorm opgemaakt proces-verbaal VerkeersOngevallenAnalyse, nr.
05.11.2016.19.10.2169, (als bijlage gevoegd bij het onder 1 vermelde dossier), - zakelijk
weergegeven -, inhoudende:

als verklaring van verbalisanten [verbalisant 5] en [verbalisant 6] , dan wel één hunner:

Op 5 november 2016 hebben wij een onderzoek ingesteld naar aanleiding van een
verkeersongeval. Bij dit ongeval was een personenauto, merk Opel, type Vivaro kenteken
[kenteken] , betrokken.

Het verkeersongeval vond plaats op de Plataanlaan (N370), gelegen binnen de als zodanig
aangeduide bebouwde kom van Groningen, in de gemeente Groningen. De Plataanlaan is
aangeduid als autoweg middels bebording met een maximumsnelheid van 70 km/h. De
Plataanlaan is ter plaatse voorzien van twee rijstroken in beide richtingen. Het ongeval had
plaatsgevonden ter hoogte van het spoorwegviaduct. Het verkeersongeval vond plaats op een
recht dan wel nagenoeg recht weggedeelte. Kort voor het spoorwegviaduct ligt rechts naast de
rijbaan een invoegstrook. Deze invoegstrook is de verbinding tussen de Iepenlaan en de
Plataanlaan.

Voor wat betreft de wegsituatie hebben wij geen bijzonderheden ontdekt die van belang waren
met betrekking tot de oorzaak van het ongeval.

Op de plaats van het ongeval werden door ons geen bijzonderheden ontdekt welke mogelijk van
invloed zouden kunnen zijn geweest op het ontstaan van het ongeval.

Op de plaats van het ongeval werden door ons geen tijdelijke omstandigheden ontdekt welke
mogelijk van invloed zouden kunnen zijn geweest op het ontstaan van het ongeval.

De openbare straatverlichting was in werking.

Het was helder en droog weer.

Uit het onderzoek is niet gebleken dat andere, dan genoemde personen, dieren of voertuigen van
invloed zijn geweest op het ontstaan van het ongeval.

Bij aankomst stond het voertuig nog gedeeltelijk onder het spoorwegviaduct, voor het grootste
gedeelte op de linker rijstrook en met de achterzijde in de richting van de links van de rijstrook
geplaatste pilaar van het viaduct. De vier inzittenden van het voertuig waren nog op de plaats van
het ongeval aanwezig. Twee van de inzittenden lagen op het wegdek. Eén, naar later bleek de
bestuurder, lag kort voor het voertuig, en de ander, naar later bleek de naast de bestuurder
gezeten passagier, lag iets voorbij het voertuig.

In de rijrichting die het voertuig vlak voor het ongeval gehad moet hebben, zagen wij op de
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rechter rijstrook twee recente bandensporen, namelijk blokkeersporen. Deze vingen aan nabij het
einde van de invoegstrook en liepen door tot het spoorwegviaduct. In het linker blokkeerspoor
troffen wij ter hoogte van de aan rechterzijde van de rijbaan geplaatste pilaar van het viaduct een
knik aan. Een knik in een blokkeerspoor wordt veroorzaakt doordat het voertuig, als gevolg van
een kracht van buitenaf, tijdens het aftekenen van de band(en), uit zijn rijlijn wordt gezet. In dit
geval ontstond de knik op het moment dat de voorzijde van het voertuig met de aan de
rechterzijde van de rijbaan geplaatste pilaar van het viaduct in botsing kwam. Uit de positie van
het blokkeerspoor op de rijbaan kon blijken dat het spoor veroorzaakt was door de linker
achterband van het voertuig. De lengte van het linker blokkeerspoor, gemeten vanaf het begin van
het spoor tot aan de knik, bedroeg circa 39 meter.

Tijdens ons onderzoek troffen wij het voertuig in zijn eindpositie aan. Wij zagen en voelden dat de
handrem (parkeerrem) krachtig aangetrokken was. De handrem bevond zich rechts naast de
bestuurdersstoel. De handrem werkt op beide achterwielen. Nadat wij de achterwielen hadden
opgekrikt, zodat deze loskwamen van het wegdek, zagen en voelden wij dat beide wielen niet
draaibaar waren. Nadat het voertuig van de handrem was afgehaald, waren beide wielen zonder
noemenswaardige weestand draaibaar. Wij zagen dat op beide achterbanden, op een relatief
gering deel van het loopvlak, slijtplekken aanwezig waren. Beide achterbanden hebben
gedurende het ongeval vrijwel zeker niet gedraaid.

Aan de hand van de aangetroffen schades en bandensporen op het wegdek kon de botsingpositie
van het voertuig bepaald worden. De bestuurder reed met het voertuig over de Plataanlaan in de
richting van de Bedumerweg. Het voertuig kwam tijdens het rijden in een dwarsslip terecht. Het
voertuig kwam met de linker voorzijde van het voertuig in botsing met de aan de rechterzijde van
de rijbaan geplaatste pilaar van het viaduct. Het voertuig tolde ruim 360 gaden om zijn as om
vervolgens op de linker rijstrook tot stilstand te komen. Tijdens het tollen werden de bestuurder
en de naast hem gezeten passagier via de volledig vernielde linker portierruit uit het voertuig
geslingerd.

Op de rijbaan werden twee blokkeersporen aangetroffen. Deze werden veroorzaakt door de
achterbanden van het voertuig. Van blokkerende voorwielen werden geen bandensporen op het
wegdek aangetroffen. Gelet op het sporenbeeld is er naar onze mening geen andere mogelijkheid
denkbaar dan dat de parkeerrem van het voertuig, onmiddellijk voor het aftekenen van de
blokkeersporen, kennelijk opzettelijk tijdens het rijden in werking is gesteld door de handrem
(hefboom) met kracht omhoog te trekken. Uit onderzoek bleek ons dat de parkeerrem ook voor de
inzittenden achter de bestuurder bereikbaar en bedienbaar is. Het voertuig verkeerde in een
voldoende rijtechnische staat van onderhoud en vertoonde geen gebreken die eventueel de
oorzaak of van invloed zouden kunnen zijn geweest op het ontstaan dan wel verloop van het
ongeval.

De schouw van [slachtoffer 1] werd op 6 november 2016 in bijzijn van ons verricht door J.
Toussaint, forensisch arts te Groningen. Deze vond plaatst in het Universitair Medisch Centrum
Groningen. Bij deze schouw bleek dat [slachtoffer 1] als gevolg van schedel-/ hersenletsel was
overleden.

Gezien de aangetroffen situatie waaronder de lengte van het remblokkeerspoor, de schade aan
het voertuig en de eindpositie van het voertuig is het niet onwaarschijnlijk dat de snelheid van het
voertuig onmiddellijk voor het ongeval circa 70 km/h, de aldaar geldende maximumsnelheid, is
geweest.

(...)

7. Een in de wettelijke vorm opgemaakt proces-verbaal van bevindingen van 8 november 2016, nr.
PL0100-2016315614-30, (pagina 51 van het onder 1 vermelde dossier), inhoudende - zakelijk
weergegeven -:

als verklaring van getuige [betrokkene 3] :

Op zaterdag 8 (het hof leest: 5) november 2016 reed ik op de rondweg van Groningen. Ik reed op
dat moment 60 à 70 km/u. Bij de oprit, vlakbij de plaats van het ongeluk, zag ik een bestelbus
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rijden. Deze bus reed 50 à 60 meter voor mij. Deze bus reed met ongeveer dezelfde snelheid als ik
omdat de afstand tussen onze voertuigen niet groter of kleiner werd. Ik zag dat de bus naar
rechts zwenkte en tegen de betonnen pilaar botste.

8. Een in de wettelijke vorm opgemaakt proces-verbaal van bevindingen van 7 november 2016, nr.
PL0100-2016315614-12, (pagina 45 van het onder 1 vermelde dossier), inhoudende - zakelijk
weergegeven -:

als verklaring van [verbalisant 10] :

Op 5 november 2016, omstreeks 19.00 uur, in privétijd zag ik, agent van politie, vanuit mijn auto
een bestelbus schuin op het wegdek staan onder een viaduct. Ik stapte uit mijn auto en zag een
man voor de bus op de grond liggen. Ik zag dat de man een snurkende ademhaling had. Achter de
bus zag ik nog een man op de grond liggen. Ik zag dat deze man bloed uit zijn hoofd verloor. Ik
zag dat er een man bij hem stond. Ik hoorde de man zeggen: “Het is mijn schuld. Ik ben de
schuldige. Ik heb aan de handrem getrokken. Ik moest er al uit en ze reden door, dus ik trok aan
de handrem.” Dit was een blanke man. Daarnaast liep er nog een ander man rond die zichtbaar in
paniek was.

(...)

11. Een in de wettelijke vorm opgemaakt proces-verbaal van verhoor getuige van 6 november
2016, nr. PL0100-2016315614-5, (pagina’s 76 tot en met 78 van het onder 1 vermelde dossier),
inhoudende - zakelijk weergegeven -:

als verklaring van [betrokkene 1] :

Op 6 november 2016 ben ik samen met [slachtoffer 2] en [slachtoffer 1] naar voetbalclub [A] in
Groningen gereden. Daar troffen we [verdachte] (het hof begrijpt: de verdachte [verdachte] ). Dat
was rond 18.30 uur. We hebben daar ongeveer een halfuur gezeten. We besloten naar het feest
bij [B] te gaan. We zouden [slachtoffer 1] naar huis brengen omdat zijn zoontje ziek was. We zijn
met zijn vieren met de bus vertrokken. [slachtoffer 2] reed. [slachtoffer 1] was de bijrijder.
[verdachte] en ik zat achterin. Ik zat achter [slachtoffer 2] .

(...)

13. Een in de wettelijke vorm opgemaakt proces-verbaal van verhoor getuige van 9 november
2016, nr. PL0100-2016315614-35, (pagina’s 94 tot en met 96 van het onder 1 vermelde dossier),
inhoudende - zakelijk weergegeven - :

als verklaring van [betrokkene 6] :

Mijn man [verdachte] (het hof begrijpt: de verdachte [verdachte] ) belde mij op 5 november 2016,
omstreeks 18.00 uur, en liet mij weten dat hij naar een feest zou gaan bij [B] . Op een bepaald
moment belde hij mij en hoorde ik hem schreeuwen. Ik hoorde hem zeggen dat hij een ongeluk
had gehad. Ik ben naar de locatie gereden waar het ongeluk was gebeurd. Ik zag dat [verdachte]
en [betrokkene 1] helemaal in paniek op de rondweg rondliepen. Ik hoorde [verdachte] zeggen:
“Ik wou naar een feest en ze wilde me er niet uit laten. Kijk nou wat er is gebeurd.” [verdachte]
heeft gezegd: “Help. We zijn gebotst” en het woord “handrem” erbij. Ik weet zeker dat hij het
woord handrem één keer heeft geroepen. Hij herhaalde continu: “Ik had hier niet moeten zijn. Ik
had op het feest moeten zijn. Dit had niet moeten gebeuren.”

14. Een in de wettelijke vorm opgemaakt proces-verbaal van verhoor van 7 november 2016 nr.
PL0100-2016315614-14, (pagina’s 143 tot en met 152 van het onder 1 vermelde dossier),
inhoudende — zakelijk weergegeven -:

als verklaring van verdachte:

Op 5 november 2016 was ik in de kantine bij voetbalclub [A] . [betrokkene 1] , [slachtoffer 1] en
[slachtoffer 2] waren daar ook. Ik heb met hen aan de bar gestaan. Ik zou die avond naar een
feest bij [B] gaan. [betrokkene 1] en [slachtoffer 2] hadden het erover om naar [B] te gaan. Toen
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ik aangaf dat ik ook daarheen wilde, boden zij mij aan om mee te rijden. De afspraak is gemaakt
dat zij mij bij [B] zouden afzetten. Ik was anders ook niet in het busje gestapt. Van [A] naar [B] is
het maar twee minuten rijden. Omdat de afstand zo klein was, heb ik besloten om met het busje
mee te gaan. [slachtoffer 2] zat achter het stuur. [slachtoffer 1] zat naast hem. [betrokkene 1] zat
achter [slachtoffer 2] en ik zat achter [slachtoffer 1] . Opeens zag ik dat we de oprit namen en niet
naar [B] reden. Hierop heb ik direct tegen de jongens gezegd dat dit niet de afspraak was. Ze
zouden mij eerst afzetten. De jongens lachten. Hierop ben ik tussen [slachtoffer 2] en [slachtoffer
1] in gaan staan. Ik wilde eruit. We reden best hard. Ik heb meerdere keren geroepen. Ik zei:
“Laat me er nou uit. Dit was de afspraak niet.” Om mijn woorden te benadrukken heb ik toen mijn
hand op de handrem gelegd. Kort hierna was het een totale chaos.

15. Een in de wettelijke vorm opgemaakt proces-verbaal van verhoor van 7 november 2016, nr.
PL0100-2016315614-26, (pagina’s 153 tot en met 160 van het onder 1 vermelde dossier),
inhoudende - zakelijk weergegeven -:

als verklaring van verdachte:

Toen we de oprit opreden zag ik meteen dat we niet naar [B] gingen. Ik zei toen direct dat ze de
bus moesten stoppen en dat ik eruit wilde. Ik heb dit wel drie of vier keer geroepen. Nadat ik mijn
hand op de handrem had gelegd, heb ik nogmaals aangegeven dat ik eruit wilde. Met de handrem
zet je een voertuig in de parkeerstand. Het effect daarvan is dat het voertuig geen kant meer op
kan. Je moet niet aan de handrem trekken als het voertuig nog rijdt. Het is dan een soort noodrem
als je er aan trekt. Ik denk dat een auto gaat slippen als je dat doet.”

Het hof heeft ten aanzien van de bewezenverklaring verder het volgende overwogen:

“Voor de beantwoording van de vraag of een verdachte schuld heeft gehad aan een
verkeersongeval in de zin van artikel 6 van de Wegenverkeerswet 1994 (WVW1994) 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. Daarbij 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 - dus ook niet in het geval van zeer ernstige gevolgen als in onderhavige zaak - kan
worden afgeleid dat sprake is van schuld in vorenbedoelde zin.

Voor de schuldvorm “roekeloosheid” zoals onder 1 subsidiair en 2 meer subsidiair tenlastegelegd,
geldt op zichzelf hetzelfde uitgangspunt met dien verstande dat daarbij moet worden betrokken
dat “roekeloosheid” als zwaarste vorm van schuld wordt aangemerkt die onder meer tot
verdubbeling van de duur van de maximaal op te leggen vrijheidsstraf heeft geleid. Mede met het
oog daarop worden in de rechtspraak aan de vaststelling van “roekeloosheid” hoge eisen gesteld,
waarbij de specifieke betekenis daarvan veelal niet samenvalt met wat in het normale
spraakgebruik onder roekeloos - in de zin van onberaden - wordt verstaan.

Het komt bij de vaststelling van “roekeloosheid” erop aan dat feiten en omstandigheden zullen
moeten worden vastgesteld waaruit kan worden afgeleid dat door het buitengewoon
onvoorzichtige gedrag van de verdachte een zeer ernstig gevaar in het leven is geroepen,
alsmede dat de verdachte zich daarvan bewust was, althans had moeten zijn.

Op grond van de door het hof gebezigde - in geval van cassatie in de aanvulling ex artikel 415,
eerste lid, juncto artikel 365a van het Wetboek van Strafvordering op te nemen - bewijsmiddelen
stelt het hof de volgende feiten en omstandigheden vast.

Op zaterdag 5 november 2016 heeft zich omstreeks 18.58 uur een eenzijdig ongeval voorgedaan
op de N370 (Plataanlaan) te Groningen. Ter hoogte van hectometerpaal 55.3 is een grijze
personenauto, kenteken [kenteken] , tegen een betonnen pilaar van het spoorwegviaduct
gereden. De personenauto werd bestuurd door [slachtoffer 2] . Naast hem zat [slachtoffer 1] en
op de achterbank zaten [betrokkene 1] en verdachte. Door de aanrijding zijn [slachtoffer 1] en
[slachtoffer 2] zwaar gewond op het wegdek terecht gekomen. [slachtoffer 1] is ten gevolge van
het letsel komen te overlijden. [slachtoffer 2] heeft blijvend hersenletsel opgelopen.
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Naar de oorzaak, toedracht en het gevolg van het ongeval is door de Verkeers Ongevallen Analyse
Dienst van de politie eenheid Noord Nederland onderzoek gedaan. Op basis van dit onderzoek dat
is beschreven in een proces-verbaal Verkeers Ongevallen Analyse wordt geconcludeerd dat het
ongeval niet te wijten is aan een technisch gebrek, doch dat de oorzaak moet worden gezocht in
het in werking stellen van de handrem (parkeerrem) door een inzittende van het voertuig tijdens
het rijden. Als gevolg van het in werking stellen van de handrem tijdens het rijden blokkeerden de
achterwielen en kwam het voertuig in een ongecontroleerde dwarsslip terecht. Als gevolg hiervan
kwam het voertuig in botsing met de betonnen pilaar van het spoorwegviaduct rechts naast de
rijbaan. Het voertuig tolde op de rijbaan ruim 360 graden rechts om zijn as om vervolgens op de
linker rijstrook tot stilstand te komen. Tijdens het tollen van het voertuig werden de bestuurder en
de naast hem gezeten passagier via de volledig vernielde linker portierruit uit het voertuig
geslingerd.

Gezien de aangetroffen situatie waaronder de lengte van het remblokkeerspoor, de schade aan
het voertuig en de eindpositie van het voertuig is het niet onwaarschijnlijk dat de snelheid van het
voertuig onmiddellijk voor het ongeval circa 70 km per uur is geweest.

Het hof neemt de inhoud van dit proces-verbaal over en maakt de daarin gestelde conclusie tot de
zijne.

De getuige [betrokkene 1] heeft bij de politie verklaard dat hij zich onmiddellijk na het ongeval
samen met verdachte ter plaatse op de rijbaan bevond. Verdachte heeft hem toen geëmotioneerd
en huilend vastgepakt en heeft vervolgens gezegd “wat heb ik gedaan, wat heb ik gedaan”.
Nadat de getuige vroeg wat er was gebeurd gaf verdachte - aldus de getuige - aan dat hij de
handrem omhoog had getrokken. Nadat de getuige had gevraagd of hij dat meende antwoordde
verdachte “Ja, ik heb dit nooit gewild, dit was echt niet mijn bedoeling”.

Deze verklaring van [betrokkene 1] vindt ondersteuning in een proces-verbaal van bevindingen
van verbalisant [verbalisant 10] . Zij was in privé tijd kort na het ongeval ter plaatse en trof daar
een blanke man en een man met een getinte huidskleur. Niet betwist is dat de blanke man
verdachte betreft. Zij vroeg aan de blanke man wat er was gebeurd. Zij hoorde de man zeggen
“het is mijn schuld, ik ben de schuldige, ik heb aan de handrem getrokken. Ik moest er al uit en ze
reden door dus ik trok aan de handrem”. Daarnaast bevindt zich in het dossier een proces-verbaal
van verbalisant [verbalisant 9] waarin verslag wordt gedaan van een telefonisch gesprek dat hij
had met de getuige [betrokkene 5] . Deze getuige, die eveneens kort na het ongeval ter plaatse
was, heeft verklaard dat hij een van de passagiers uit het busje van het ongeval tegen een
andere passagier hoorde zeggen dat er aan de handrem is getrokken.

Verdachte heeft bij de politie verklaard dat hij op de bewuste zaterdag [slachtoffer 2] , [slachtoffer
1] en [betrokkene 1] bij toeval na een voetbalwedstrijd tegenkwam en dat hij met hen had
afgesproken dat zij hem af zouden zetten bij [B] waar hij een feest wilde bezoeken. Toen zij met
de personenauto de ringweg opreden heeft hij direct gezegd dat dit niet de afspraak was. Zij
zouden hem eerst afzetten. Hij is toen gaan staan. Hij wilde eruit. Ze hadden dat afgesproken. Op
het moment dat hij is gaan staan reden ze best hard. Hij is ertussen geleund en heeft zijn hand
toen op de handrem gelegd. Op dat moment heeft hij volgens zijn verklaring niet de handrem
omhoog getrokken. Op dat moment weet hij niet wat er gebeurd is. Daarna was het een totale
chaos. Hij stelt de handrem niet omhoog te hebben getrokken. Hij heeft zijn hand erop gelegd om
zijn verhaal kracht bij te zetten. Hij wilde eruit.

Het hof komt op basis van het voorgaande tot het oordeel dat het ongeval is veroorzaakt doordat
verdachte tijdens het rijden met een snelheid van ongeveer 70 km per uur, aan de handrem heeft
getrokken. Niet alleen blijkt uit zijn eigen verklaring dat hij uit de personenauto wilde - waartoe
deze logischerwijs tot stilstand moest komen -, dat hij ook is opgestaan en vervolgens zijn hand
op handrem heeft gelegd, maar uit de verklaringen van de getuigen volgt ook dat hij uitvoering
heeft gegeven aan zijn wil door aan de handrem te trekken. Het hof acht zijn eigen
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andersluidende verklaring van onvoldoende gewicht om op dit punt anders te oordelen.

Verdachte heeft op deze wijze als passagier ingegrepen in de rijrichting en de voortbeweging van
de personenauto en heeft daarmee de werkelijke bestuurder daarvan - [slachtoffer 2] - totaal
verrast. Aldus handelend heeft hij door een buitengewoon onvoorzichtige gedraging een zeer
ernstig gevaar in het leven geroepen. Verdachte was zich van dat gevaar bewust, althans had zich
daarvan bewust moeten zijn. Desgevraagd heeft hij bij de politie verklaard dat de functie van een
handrem is dat de auto in de parkeerstand wordt gezet en dat de auto dan geen kant meer op
kan. Op de vraag wat het effect kan zijn als je aan de handrem trekt terwijl deze nog rijdt heeft
verdachte geantwoord dat je dat niet moet doen, dat het dan een soort van noodrem is en dat hij
denkt dat een auto dan gaat slippen.

(...)

Op grond van het vorenstaande, in samenhang beschouwd met de hiervoor weergegeven feiten
en omstandigheden, is het hof met de advocaat-generaal en anders dan de verdediging van
oordeel dat verdachte zich op 5 november 2016 op de invoegstrook van de Iepenlaan en de
Plataanlaan in de richting van de Bedumerweg te Groningen als inzittende van de personenauto
met het kenteken [kenteken] roekeloos heeft gedragen en dat wettig en overtuigend bewezen is
dat de ongevallen, zoals nader omschreven in het onder 1 subsidiair en in het onder 2 meer
subsidiair ten laste gelegde, telkens aan verdachtes schuld, in de zin van artikel 6 van de
Wegenverkeerswet 1994, te wijten zijn.”

Het cassatiemiddel richt zich tegen het oordeel van het hof dat sprake is van schuld in de zin van
roekeloosheid.

De tenlastelegging onder 1 subsidiair en 2 meer subsidiair is toegesneden op artikel 6 in
samenhang met artikel 175 (oud) van de Wegenverkeerswet 1994 (hierna WVW 1994). De in
de tenlastelegging en bewezenverklaring voorkomende term ‘roekeloos’ moet daarom
geacht worden daar te zijn gebruikt in dezelfde betekenis als daaraan toekomt in artikel 175
(oud) WVW 1994.

Artikel 175 lid 2 WVW 1994, zoals dat gold tot de inwerkingtreding van de Wet aanscherping
aansprakelijkheid ernstige verkeersdelicten op 1 januari 2020, luidde ten tijde van de
bewezenverklaarde feiten:

“Indien de schuld bestaat in roekeloosheid, wordt overtreding van artikel 6 gestraft met:

a. gevangenisstraf van ten hoogste zes jaren of geldboete van de vijfde categorie, indien
het een ongeval betreft waardoor een ander wordt gedood;

b. gevangenisstraf van ten hoogste drie jaren of geldboete van de vierde categorie, indien
het een ongeval betreft waardoor een ander lichamelijk letsel wordt toegebracht.”

In cassatie kan alleen worden onderzocht of de schuld aan een verkeersongeval in de zin van
artikel 6 WVW 1994 uit de gebruikte 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. Verder 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 hier bedoelde zin.
Voor de schuldvorm ‘roekeloosheid’ als bedoeld in artikel 175 lid 2 (oud) WVW 1994 geldt op
zichzelf hetzelfde, zij het dat daarbij moet worden betrokken dat deze roekeloosheid in de
wetsgeschiedenis als “de zwaarste vorm van het culpose delict” wordt aangemerkt die onder
meer heeft geleid tot een verdubbeling van het maximum van de op te leggen vrijheidsstraf. Mede
met het oog op het strafverhogende effect van dit bestanddeel moeten daarom bepaaldelijk eisen
worden gesteld aan de vaststelling dat sprake is van roekeloosheid zoals hiervoor bedoeld, dus
de zwaarste vorm van schuld, en dient de rechter in voorkomende gevallen daaraan nadere

3 Beoordeling van het eerste cassatiemiddel
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3.4

3.5

5.1

5.2

aandacht te geven in zijn motivering van de bewezenverklaring. Dat geldt ook in de gevallen
waarin de roekeloosheid in de kern bestaat uit de in artikel 175 lid 3 (oud) WVW 1994 omschreven
gedragingen, omdat die gedragingen grond vormen voor een verdere verhoging van het
strafmaximum dat op grond van het tweede lid van dat artikel voor roekeloosheid geldt.
Dat brengt mee dat de vraag of in een concreet geval sprake is van roekeloosheid in de zin van
artikel 175 lid 2 (oud) WVW 1994, 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 in de zin van artikel 175 lid 2 (oud) WVW
1994, 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
alleen in uitzonderlijke gevallen sprake zijn. Daarbij verdient opmerking dat ‘roekeloosheid’ in de
zin artikel 175 lid 2 (oud) WVW 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 in de
zin van artikel 175 lid 2 (oud) 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.
Uit wat hiervoor is overwogen vloeit voort dat in dit verband doorgaans niet volstaat de enkele
vaststelling dat de verdachte zich heeft schuldig gemaakt aan een of meer gedragingen die in
artikel 175 lid 3 (oud) WVW 1994 worden genoemd en die zelfstandig tot verhoging van het
wettelijk strafmaximum leiden. (Vgl. HR 15 oktober 2013, ECLI:NL:HR:2013:960.)

Het hof heeft in de hiervoor weergegeven bewijsvoering gemotiveerd op grond waarvan naar zijn
oordeel sprake is van roekeloosheid. Het hof heeft onder meer vastgesteld dat de verdachte, in
het kader van een meningsverschil over de te rijden route, als passagier van een personenauto
(bestelbus) met kracht aan de handrem heeft getrokken, welke ingreep de bestuurder totaal
verraste en waardoor de achterwielen van de auto blokkeerden en de auto in de slip raakte,
terwijl de auto op dat moment met een snelheid van ongeveer 70 km/u reed op een autoweg.
Verder heeft het hof vastgesteld dat de verdachte op de hoogte was van de functie en de werking
van een handrem en van het slipgevaar dat optreedt als een passagier de handrem van een
rijdende auto aantrekt. Op grond hiervan heeft het hof geoordeeld dat de verdachte ‘roekeloos’ in
de zin van artikel 6 in samenhang met artikel 175 lid 2 (oud) WVW 1994 heeft gehandeld. Dat
oordeel getuigt – gelet op wat onder 3.3 is vooropgesteld en de nadere motivering die het hof
voor zijn oordeel dat sprake is van roekeloosheid heeft gegeven – niet van een onjuiste
rechtsopvatting en is niet onbegrijpelijk.

Het cassatiemiddel faalt.

De Hoge Raad heeft de klachten over de uitspraak van het hof beoordeeld. De uitkomst hiervan is dat
deze klachten niet kunnen leiden tot vernietiging van die uitspraak. De Hoge Raad hoeft niet te
motiveren waarom hij tot dit oordeel is gekomen. Bij de beoordeling van deze klachten is het namelijk
niet nodig om antwoord te geven op vragen die van belang zijn voor de eenheid of de ontwikkeling
van het recht (zie artikel 81 lid 1 van de Wet op de rechterlijke organisatie).

Het hof heeft de verdachte de verplichting opgelegd, kort gezegd, om aan de Staat ten behoeve
van het in het arrest genoemde slachtoffer het in het arrest vermelde bedrag te betalen, bij
gebreke van betaling en verhaal te vervangen door het in het arrest genoemde aantal dagen
hechtenis.

De Hoge Raad zal de uitspraak van het hof ambtshalve vernietigen voor zover daarbij

4 Beoordeling van het tweede cassatiemiddel
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vervangende hechtenis is toegepast, overeenkomstig hetgeen is beslist in HR 26 mei 2020,
ECLI:NL:HR:2020:914.

De Hoge Raad:

- vernietigt de uitspraak van het hof, maar uitsluitend voor zover bij de schadevergoedingsmaatregel
ten behoeve van het in het arrest genoemde slachtoffer vervangende hechtenis is toegepast;

- bepaalt dat met toepassing van artikel 6:4:20 van het Wetboek van Strafvordering gijzeling van
gelijke duur kan worden toegepast;

- verwerpt het beroep voor het overige.

Dit arrest is gewezen door de vice-president V. van den Brink als voorzitter, en de raadsheren
E.S.G.N.A.I. van de Griend, A.L.J. van Strien, A.E.M. Röttgering en M. Kuijer, in bijzijn van de
waarnemend griffier S.P. Bakker, en uitgesproken ter openbare terechtzitting van 2 februari 2021.

6 Beslissing
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Instantie Parket bij de Hoge Raad

Datum conclusie 03-11-2020

Datum publicatie 05-11-2020

Zaaknummer 19/02027

Formele relaties Arrest Hoge Raad: ECLI:NL:HR:2021:129 

Rechtsgebieden Strafrecht

Bijzondere kenmerken -

Inhoudsindicatie
Concl. AG. Art. 6 en 175 WVW 1994. Dood en zwaar lichamelijk letsel door
schuld i.d.z.v. roekeloosheid. Verdachte heeft als passagier, rijdende in een auto
met 70 km/u, met kracht aan de handrem getrokken. Roekeloosheid toereikend
gemotiveerd? Kan bij de beoordeling daarvan gewicht worden toegekend aan de
nadere uitleg van het begrip 'roekeloosheid' in de MvT bij de Wet aanscherping
strafrechtelijke aansprakelijkheid ernstige verkeersdelicten die op 1 januari 2020 in
werking is getreden? Causaal verband tussen het onder de vastgestelde
omstandigheden aan de handrem trekken en de dood en het zwaar lichamelijk
letsel toereikend gemotiveerd, nu slachtoffers (door drugsgebruik en het niet dragen
van veiligheidsgordels) mogelijk eigen invloed hadden op de gevolgen? Concl.
strekt tot verwerping.

Vindplaatsen Rechtspraak.nl 
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3.1.

3.2.

3.3.

geboren te [geboorteplaats] op [geboortedatum] 1971,

hierna: de verdachte.

1.  De verdachte is bij arrest van 11 april 2019 door het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden,
zittingsplaats Leeuwarden, wegens 1 subsidiair “overtreding van artikel 6 van de
Wegenverkeerswet 1994, terwijl de schuld bestaat in roekeloosheid en het een ongeval betreft
waardoor een ander wordt gedood” en 2 meer subsidiair “overtreding van artikel 6 van de
Wegenverkeerswet 1994, terwijl de schuld bestaat in roekeloosheid en het een ongeval betreft
waardoor een ander lichamelijk letsel wordt toegebracht” veroordeeld tot een gevangenisstraf
voor de duur van achttien maanden met aftrek van voorarrest zoals bedoeld in art. 27(a) Sr. Voorts
heeft het hof de verdachte ter zake van het onder 1 subsidiair bewezenverklaarde de bevoegdheid
motorrijtuigen te besturen ontzegd voor de duur van drie jaren. Tot slot heeft het hof beslist op de
vordering van de benadeelde partij [benadeelde] en aan de verdachte een
schadevergoedingsmaatregel opgelegd één en ander zoals omschreven in het arrest.

2.  Namens de verdachte heeft mr. J. Boksem, advocaat te Leeuwarden, twee middelen van cassatie
voorgesteld.

Het middel klaagt dat het oordeel van het hof ten aanzien van de onder 1 subsidiair en 2 meer
subsidiair bewezenverklaarde ‘roekeloosheid’ blijk geeft van een onjuiste rechtsopvatting en/of
onbegrijpelijk is, in aanmerking genomen dat in de rechtspraak bepaaldelijk eisen worden gesteld
aan het bewijs van deze strafverzwarende omstandigheid, terwijl uit het arrest van het hof niet
blijkt dat het hof aan die eisen heeft getoetst en de bewijsmiddelen niets inhouden waaruit die
roekeloosheid zou kunnen worden afgeleid.

Ten laste van de verdachte heeft het hof bewezenverklaard dat:

“1 subsidiair:

hij op 5 november 2016 te Groningen als verkeersdeelnemer, namelijk als inzittende van een
motorrijtuig, een personenauto met het kenteken [kenteken] , rijdende over de wegen, de
invoegstrook van de Iepenlaan en de Plantaanlaan in de richting van de Bedumerweg, zich
zodanig heeft gedragen dat een aan zijn schuld te wijten verkeersongeval heeft plaatsgevonden
door roekeloos, terwijl het voertuig zich met aanzienlijke snelheid, te weten ongeveer 70 km/h
verplaatste, met kracht aan de handrem van die personenauto te trekken, waardoor die
personenauto in een slip is geraakt en is gebotst tegen een pilaar van het zich aldaar bevindende
spoorwegviaduct, waardoor die personenauto ruim 360 graden om zijn as is gedraaid en
waardoor een ander, [slachtoffer 1] , als inzittende van die personenauto via de linker portierruit
uit die personenauto is geslingerd en op het wegdek terecht is gekomen en werd gedood;

2 meer subsidiair:

hij op 5 november 2016 te Groningen als verkeersdeelnemer, namelijk als inzittende van een
motorrijtuig, een personenauto met het kenteken [kenteken] , rijdende over de wegen, de
invoegstrook van de Iepenlaan en de Plantaanlaan in de richting van de Bedumerweg, zich
zodanig heeft gedragen dat een aan zijn schuld te wijten verkeersongeval heeft plaatsgevonden
door roekeloos, terwijl het voertuig zich met aanzienlijke snelheid, te weten ongeveer 70 km/h
verplaatste, met kracht aan de handrem van die personenauto te trekken, waardoor die
personenauto in een slip is geraakt en is gebotst tegen een pilaar van het zich aldaar bevindende
spoorwegviaduct, waardoor die personenauto ruim 360 graden om zijn as is gedraaid en
waardoor een ander, genaamd [slachtoffer 2] , als bestuurder van die personenauto zwaar
lichamelijk letsel werd toegebracht, te weten zeer ernstig hersenletel waarna die [slachtoffer 2]
ruim twee weken in coma heeft gelegen en drie weken heeft gerevalideerd in Beatrixoord.”

Deze bewezenverklaringen berusten op de volgende bewijsmiddelen:

“1. Een in de wettelijke vorm opgemaakt proces-verbaal van bevindingen van 6 november 2016,
nr. PL0100-2016315614-2, (pagina’s 41 en 42 van het proces-verbaal PL0100-2016366227, met

3 Het eerste middel
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bijlagen, (een dossier), met als sluitingsdatum 27 januari 2017), inhoudende - zakelijk
weergegeven -:

als verklaring van verbalisanten [verbalisant 1] en [verbalisant 2] , dan wel één hunner:

Op 5 november 2016 waren wij belast met de noodhulpsurveillance. Wij kregen omstreeks 19.00
uur het verzoek van de meldkamer om in verband met een eenzijdig ongeval met letsel naar de
Plataanlaan te Groningen te gaan. Ter plaatse zagen wij een bestelbus dwars op de weg staan.
Voor de bus lag een man. Ik, verbalisant [verbalisant 2] , zag dat deze man op zijn zij lag en
hoorde dat dat hij een snurkende ademhaling had. Ik, verbalisant [verbalisant 1] , zag dat er
voorbij de bus nog een persoon op de grond lag. Deze man had aan de rechterkant een gat in het
hoofd. Ik zag dat zijn hele hoofd was opgezwollen. Ik, verbalisant [verbalisant 2] , constateerde
dat dit slachtoffer geen ademhaling en hartslag had. Ik ben hierop begonnen met reanimeren.

2. Een in de wettelijke vorm opgemaakt proces-verbaal van bevindingen van

8 november 2016, nr. PL0100-2016315614-9, (pagina’s 43 en 44 van het onder 1 vermelde
dossier), inhoudende - zakelijk weergegeven -:

als verklaring van verbalisanten [verbalisant 3] en [verbalisant 4] , dan wel één hunner:

Op 5 november 2016 waren wij belast met de noodhulpsurveillance. Wij kregen omstreeks 19.00
uur het verzoek van de meldkamer om in verband met aanrijding naar de Plataanlaan te
Groningen te gaan. Ter plaatse liep verbalisant [verbalisant 4] richting het ongeval. Hij zag een
Opel dwars op de N370 onder de spoorwegbrug staan. [verbalisant 4] zag dat er een slachtoffer
voor het voertuig lag. Dit bleek later slachtoffer [slachtoffer 2] te zijn. [verbalisant 4] hoorde dat
[slachtoffer 2] een snurkende ademhaling had. [verbalisant 4] zag dat er een vrouw achter
[slachtoffer 2] zat. Hij hoorde dat deze vrouw vertelde dat ze had gehoord dat een van de
mensen in het voertuig aan de handrem had getrokken. Verbalisant [verbalisant 4] zag dat collega
[verbalisant 1] hem duidelijk maakte dat hij eerste hulp aan [slachtoffer 2] moest verlenen. Later
bleek dat [verbalisant 1] het andere slachtoffer aan het reanimeren was. Wij verbalisanten zagen
dat er ter plaatse twee mannen aanwezig waren die erg emotioneel waren en voortdurend tussen
de slachtoffers heen en weer liepen. Aan de hand van identiteitspapieren bleken deze mannen
[verdachte] en [betrokkene 1] te zijn.

3. Een in de wettelijke vorm opgemaakt proces-verbaal VerkeersOngevallenAnalyse, nr.
05.11.2016.19.10.2169, (als bijlage gevoegd bij het onder 1 vermelde dossier), - zakelijk
weergegeven -, inhoudende:

als verklaring van verbalisanten [verbalisant 5] en [verbalisant 6] , dan wel één hunner:

Op 5 november 2016 hebben wij een onderzoek ingesteld naar aanleiding van een
verkeersongeval. Bij dit ongeval was een personenauto, merk Opel, type Vivaro kenteken
[kenteken] , betrokken.

Het verkeersongeval vond plaats op de Plataanlaan (N370), gelegen binnen de als zodanig
aangeduide bebouwde kom van Groningen, in de gemeente Groningen. De Plataanlaan is
aangeduid als autoweg middels bebording met een maximumsnelheid van 70 km/h. De
Plataanlaan is ter plaatse voorzien van twee rijstroken in beide richtingen. Het ongeval had
plaatsgevonden ter hoogte van het spoorwegviaduct. Het verkeersongeval vond plaats op een
recht dan wel nagenoeg recht weggedeelte. Kort voor het spoorwegviaduct ligt rechts naast de
rijbaan een invoegstrook. Deze invoegstrook is de verbinding tussen de Iepenlaan en de
Plataanlaan:

Voor wat betreft de wegsituatie hebben wij geen bijzonderheden ontdekt die van belang waren
met betrekking tot de oorzaak van het ongeval.

Op de plaats van het ongeval werden door ons geen bijzonderheden ontdekt welke mogelijk van
invloed zouden kunnen zijn geweest op het ontstaan van het ongeval.

Op de plaats van het ongeval werden door ons geen tijdelijke omstandigheden ontdekt welke
mogelijk van invloed zouden kunnen zijn geweest op het ontstaan van het ongeval.

De openbare straatverlichting was in werking.

Het was helder en droog weer.
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Uit het onderzoek is niet gebleken dat andere, dan genoemde personen, dieren of voertuigen van
invloed zijn geweest op het ontstaan van het ongeval.

Bij aankomst stond het voertuig nog gedeeltelijk onder het spoorwegviaduct, voor het grootste
gedeelte op de linker rijstrook en met de achterzijde in de richting van de links van de rijstrook
geplaatste pilaar van het viaduct. De vier inzittenden van het voertuig waren nog op de plaats van
het ongeval aanwezig. Twee van de inzittenden lagen op het wegdek. Eén, naar later bleek de
bestuurder, lag kort voor het voertuig, en de ander, naar later bleek de naast de bestuurder
gezeten passagier, lag iets voorbij het voertuig.

In de rijrichting die het voertuig vlak voor het ongeval gehad moet hebben, zagen wij op de
rechter rijstrook twee recente bandensporen, namelijk blokkeersporen. Deze vingen aan nabij het
einde van de invoegstrook en liepen door tot het spoorwegviaduct. In het linker blokkeerspoor
troffen wij ter hoogte van de aan rechterzijde van de rijbaan geplaatste pilaar van het viaduct een
knik aan. Een knik in een blokkeerspoor wordt veroorzaakt doordat het voertuig, als gevolg van
een kracht van buitenaf, tijdens het aftekenen van de band(en), uit zijn rijlijn word gezet. In dit
geval ontstond de knik op het moment dat de voorzijde van het voertuig met de aan de
rechterzijde van de rijbaan geplaatste pilaar van het viaduct in botsing kwam. Uit de positie van
het blokkeerspoor op de rijbaan kon blijken dat het spoor veroorzaakt was door de linker
achterband van het voertuig. De lengte van het linker blokkeerspoor, gemeten vanaf het begin van
het spoor tot aan de knik, bedroeg circa 39 meter.

Tijdens ons onderzoek troffen wij het voertuig in zijn eindpositie aan. Wij zagen en voelden dat de
handrem (parkeerrem) krachtig aangetrokken was. De handrem bevond zich rechts naast de
bestuurdersstoel. De handrem werkt op beide achterwielen. Nadat wij de achterwielen hadden
opgekrikt, zodat deze loskwamen van het wegdek, zagen en voelden wij dat beide wielen niet
draaibaar waren. Nadat het voertuig van de handrem was afgehaald, waren beide wielen zonder
noemenswaardige weestand draaibaar. Wij zagen dat op beide achterbanden, op een relatief
gering deel van het loopvlak, slijtplekken aanwezig waren. Beide achterbanden hebben
gedurende het ongeval vrijwel zeker niet gedraaid.

Aan de hand van de aangetroffen schades en bandensporen op het wegdek kon de botsingpositie
van het voertuig bepaald worden. De bestuurder reed met het voertuig over de Plataanlaan in de
richting van de Bedumerweg. Het voertuig kwam tijdens het rijden in een dwarsslip terecht. Het
voertuig kwam met de linker voorzijde van het voertuig in botsing met de aan de rechterzijde van
de rijbaan geplaatste pilaar van het viaduct. Het voertuig tolde ruim 360 gaden om zijn as om
vervolgens op de linker rijstrook tot stilstand te komen. Tijdens het tollen werden de bestuurder
en de naast hem gezeten passagier via de volledig vernielde linker portierruit uit het voertuig
geslingerd.

Op de rijbaan werden twee blokkeersporen aangetroffen. Deze werden veroorzaakt door de
achterbanden van het voertuig. Van blokkerende voorwielen werden geen bandensporen op het
wegdek aangetroffen. Gelet op het sporenbeeld is er naar onze mening geen andere mogelijkheid
denkbaar dan dat de parkeerrem van het voertuig, onmiddellijk voor het aftekenen van de
blokkeersporen, kennelijk opzettelijk tijdens het rijden in werking is gesteld door de handrem
(hefboom) met kracht omhoog te trekken. Uit onderzoek bleek ons dat de parkeerrem ook voor de
inzittenden achter de bestuurder bereikbaar en bedienbaar is. Het voertuig verkeerde in een
voldoende rijtechnische staat van onderhoud en vertoonde geen gebreken die eventueel de
oorzaak of van invloed zouden kunnen zijn geweest op het ontstaan dan wel verloop van het
ongeval.

De schouw van [slachtoffer 1] werd op 6 november 2016 in bijzijn van ons verricht door J.
Toussaint, forensisch arts te Groningen. Deze vond plaatst in het Universitair Medisch Centrum
Groningen. Bij deze schouw bleek dat [slachtoffer 1] als gevolg van schedel-/ hersenletsel was
overleden.

Gezien de aangetroffen situatie waaronder de lengte van het remblokkeerspoor, de schade aan
het voertuig en de eindpositie van het voertuig is het niet onwaarschijnlijk dat de snelheid van het
voertuig onmiddellijk voor het ongeval circa 70 km/h, de aldaar geldende maximumsnelheid, is
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geweest.

4. Een in de wettelijke vorm opgemaakt proces-verbaal aanrijding misdrijf van 23 november 2016,
nr. PL0100-2016-315614-48, (pagina’s 22 tot en met 25 van het onder 1 vermelde dossier),
inhoudende - zakelijk weergegeven -:

als verklaring van verbalisant [verbalisant 7] :

Na het ongeval is [slachtoffer 1] , geboren te [geboorteplaats] op [geboortedatum] 1981,
overleden. Hij is naar het UMCG overgebracht en aldaar overleden.

5. Een schriftelijk stuk, te weten “Formulier ‘Opgave medische informatie’” van 24 november 2017
met betrekking tot [slachtoffer 2] , inhoudende - zakelijk weergegeven -:

als verklaring van [betrokkene 2] , chirurg:

Op 5 november 2016 heb ik ernstig schedelhersenletsel bij betrokkene geconstateerd.

6. Een in de wettelijke vorm opgemaakt proces-verbaal van aangifte van 24 november 2017,
nummer PL0100-2016315614-84, voor zover inhoudende - zakelijk weergegeven -:

als verklaring van [slachtoffer 2] :

Het ongeval is voor mij een groot zwart gat. Ik heb ernstig traumatisch hersenletsel opgelopen
door het ongeval. Mijn hoofd heeft zo’n klap gehad dat ik heel veel schade aan mijn hersenen heb.
Na het ongeval heb ik 2 á 2,5 weken in coma gelegen. In januari 2017 ben ik naar het Beatrixoord
gegaan voor een langdurige revalidatie. De eerste drie weken van mijn revalidatie zat ik intern.
Toen ik thuis kwam merkte al snel dat het helemaal nog niet goed met mij was. Ik heb toen via
Beatrixoord een conditietraining van 9 weken gehad. Daarnaast heb ik nog een aantal andere
trainingen via Beatrixoord gevolgd, zoals ergotherapie. Op mijn werk zit ik nu op 4 keer 4 uren
werken per week. Na het werk ben ik helemaal kapot. Ik probeer stapjes te maken, maar het gaat
echt heel moeilijk.

7. Een in de wettelijke vorm opgemaakt proces-verbaal van bevindingen van 8 november 2016, nr.
PL0100-2016315614-30, (pagina 51 van het onder 1 vermelde dossier), inhoudende - zakelijk
weergegeven -:

als verklaring van getuige [betrokkene 3] :

Op zaterdag 8 (het hof leest: 5) november 2016 reed ik op de rondweg van Groningen. Ik reed op
dat moment 60 à 70 km/u. Bij de oprit, vlakbij de plaats van het ongeluk, zag ik een bestelbus
rijden. Deze bus reed 50 à 60 meter voor mij. Deze bus reed met ongeveer dezelfde snelheid als ik
omdat de afstand tussen onze voertuigen niet groter of kleiner werd. Ik zag dat de bus naar
rechts zwenkte en tegen de betonnen pilaar botste.

8. Een in de wettelijke vorm opgemaakt proces-verbaal van bevindingen van 7 november 2016, nr.
PL0100-2016315614-12, (pagina 45 van het onder 1 vermelde dossier), inhoudende - zakelijk
weergegeven -:

als verklaring van [verbalisant 10] :

Op 5 november 2016, omstreeks 19.00 uur, in privétijd zag ik, agent van politie, vanuit mijn auto
een bestelbus schuin op het wegdek staan onder een viaduct. Ik stapte uit mijn auto en zag een
man voor de bus op de grond liggen. Ik zag dat de man een snurkende ademhaling had. Achter de
bus zag ik nog een man op de grond liggen. Ik zag dat deze man bloed uit zijn hoofd verloor. Ik
zag dat er een man bij hem stond. Ik hoorde de man zeggen: “Het is mijn schuld. Ik ben de
schuldige. Ik heb aan de handrem getrokken. Ik moest er al uit en ze reden door, dus ik trok aan
de handrem.” Dit was een blanke man. Daarnaast liep er nog een ander man rond die zichtbaar in
paniek was.

9. Een in de wettelijke vorm opgemaakt proces-verbaal van bevindingen van 6 november 2016, nr.
PL0100-2016315614-8, (pagina 46 van het onder 1 vermelde dossier), inhoudende - zakelijk
weergegeven -:

als verklaring van verbalisant [verbalisant 8] :

Mij verbalisant is bekend dat er vier personen bij de aanrijding op 5 november 2016 betrokken zijn
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geweest. Twee daarvan waren aanspreekbaar: [betrokkene 1] en [verdachte] . Waarvan één een
blanke huidskleur heeft: [verdachte] .

10. Een in de wettelijke vorm opgemaakt proces-verbaal van bevindingen van 7 november 2016,
nr. PL0100-2016315614-17, (pagina 48 van het onder 1 vermelde dossier), inhoudende - zakelijk
weergegeven -:

als verklaring van verbalisant [verbalisant 9] :

Op 7 november 2016 heb ik contact opgenomen met getuige [betrokkene 5] . Ik hoorde hem
zeggen dat hij getuige is geweest van een ongeval in Groningen. Ik hoorde hem zeggen dat hij op
5 november 2016 op de ring reed en dat hij in zijn achteruitkijkspiegel een ongeluk zag gebeuren.
Hij is vervolgens naar de plaats van het ongeluk gerend om hulp te bieden. Ik hoorde hem zeggen
dat hij één van de passagiers uit het busje tegen de andere passagier hoorde zeggen dat er aan
de handrem is getrokken.

11. Een in de wettelijke vorm opgemaakt proces-verbaal van verhoor getuige van 6 november
2016, nr. PL0100-2016315614-5, (pagina’s 76 tot en met 78 van het onder 1 vermelde dossier),
inhoudende - zakelijk weergegeven -:

als verklaring van [betrokkene 1] :

Op 6 november 2016 ben ik samen met [slachtoffer 2] en [slachtoffer 1] naar voetbalclub [A] in
Groningen gereden. Daar troffen we [verdachte] (het hof begrijpt: de verdachte [verdachte] ). Dat
was rond 18.30 uur. We hebben daar ongeveer een halfuur gezeten. We besloten naar het feest
bij [B] te gaan. We zouden [slachtoffer 1] naar huis brengen omdat zijn zoontje ziek was. We zijn
met zijn vieren met de bus vertrokken. [slachtoffer 2] reed. [slachtoffer 1] was de bijrijder.
[verdachte] en ik zat achterin. Ik zat achter [slachtoffer 2] .

12. Een in de wettelijke vorm opgemaakt proces-verbaal van verhoor getuige van 6 november
2016, nr. PL0100-2016315614-11, (pagina’s 79 en 80 van het onder 1 vermelde dossier),
inhoudende - zakelijk weergegeven -:

als verklaring van [betrokkene 1] :

We zaten in het busje op weg naar [slachtoffer 1] . Op een gegeven moment raakte het busje in
de slip. Het eerste wat ik daarna hoorde was: “ [betrokkene 1] , [betrokkene 1] .” Ik zag op dat
moment dat [slachtoffer 1] en [slachtoffer 2] niet meer in het busje zaten. Niet veel later stond ik
op de weg. Ik zag [slachtoffer 2] en [slachtoffer 1] op de weg liggen. Ik ben toen van de een naar
de ander gerend. Op dat moment zag en voelde ik dat [verdachte] (het hof begrijpt: de verdachte
[verdachte] ) mij zeer geëmotioneerd en huilend vastpakte. Ik hoorde hem zeggen: “Wat heb ik
gedaan? Wat heb ik gedaan? Ik zei: “Wat is gebeurd?” Ik hoorde hem zeggen: “Ik heb de
handrem omhoog getrokken.” Ik zei: “Dat meen je niet!?” Ik hoorde hem zeggen: “Ja, ik heb dit
nooit gewild. Dit was echt niet mijn bedoeling. Wat moet ik nu doen?” of woorden van gelijke
strekking.

13. Een in de wettelijke vorm opgemaakt proces-verbaal van verhoor getuige van 9 november
2016, nr. PL0100-2016315614-35, (pagina’s 94 tot en met 96 van het onder 1 vermelde dossier),
inhoudende - zakelijk weergegeven - :

als verklaring van [betrokkene 6] :

Mijn man [verdachte] (het hof begrijpt: de verdachte [verdachte] ) belde mij op 5 november 2016,
omstreeks 18.00 uur, en liet mij weten dat hij naar een feest zou gaan bij [B] . Op een bepaald
moment belde hij mij en hoorde ik hem schreeuwen. Ik hoorde hem zeggen dat hij een ongeluk
had gehad. Ik ben naar de locatie gereden waar het ongeluk was gebeurd. Ik zag dat [verdachte]
en [betrokkene 1] helemaal in paniek op de rondweg rondliepen. Ik hoorde [verdachte] zeggen:
“Ik wou naar een feest en ze wilde me er niet uit laten. Kijk nou wat er is gebeurd.” [verdachte]
heeft gezegd: “Help. We zijn gebotst” en het woord “handrem” erbij. Ik weet zeker dat hij het
woord handrem één keer heeft geroepen. Hij herhaalde continu: “Ik had hier niet moeten zijn. Ik
had op het feest moeten zijn. Dit had niet moeten gebeuren.”
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3.4.

14. Een in de wettelijke vorm opgemaakt proces-verbaal van verhoor van 7 november 2016 nr.
PL0100-2016315614-14, (pagina’s 143 tot en met 152 van het onder 1 vermelde dossier),
inhoudende — zakelijk weergegeven -:

als verklaring van verdachte:

Op 5 november 2016 was ik in de kantine bij voetbalclub [A] . [betrokkene 1] , [slachtoffer 1] en
[slachtoffer 2] waren daar ook. Ik heb met hen aan de bar gestaan. Ik zou die avond naar een
feest bij [B] gaan. [betrokkene 1] en [slachtoffer 2] hadden het erover om naar [B] te gaan. Toen
ik aangaf dat ik ook daarheen wilde, boden zij mij aan om mee te rijden. De afspraak is gemaakt
dat zij mij bij [B] zouden afzetten. Ik was anders ook niet in het busje gestapt. Van [A] naar [B] is
het maar twee minuten rijden. Omdat de afstand zo klein was, heb ik besloten om met het busje
mee te gaan. [slachtoffer 2] zat achter het stuur. [slachtoffer 1] zat naast hem. [betrokkene 1] zat
achter [slachtoffer 2] en ik zat achter [slachtoffer 1] . Opeens zag ik dat we de oprit namen en niet
naar [B] reden. Hierop heb ik direct tegen de jongens gezegd dat dit niet de afspraak was. Ze
zouden mij eerst afzetten. De jongens lachten. Hierop ben ik tussen [slachtoffer 2] en [slachtoffer
1] in gaan staan. Ik wilde eruit. We reden best hard. Ik heb meerdere keren geroepen. Ik zei:
“Laat me er nou uit. Dit was de afspraak niet.” Om mijn woorden te benadrukken heb ik toen mijn
hand op de handrem gelegd. Kort hierna was het een totale chaos.

15. Een in de wettelijke vorm opgemaakt proces-verbaal van verhoor van 7 november 2016, nr.
PL0100-2016315614-26, (pagina’s 153 tot en met 160 van het onder 1 vermelde dossier),
inhoudende - zakelijk weergegeven -:

als verklaring van verdachte:

Toen we de oprit opreden zag ik meteen dat we niet naar [B] gingen. Ik zei toen direct dat ze de
bus moesten stoppen en dat ik eruit wilde. Ik heb dit wel drie of vier keer geroepen. Nadat ik mijn
hand op de handrem had gelegd, heb ik nogmaals aangegeven dat ik eruit wilde. Met de handrem
zet je een voertuig in de parkeerstand. Het effect daarvan is dat het voertuig geen kant meer op
kan. Je moet niet aan de handrem trekken als het voertuig nog rijdt. Het is dan een soort noodrem
als je er aan trekt. Ik denk dat een auto gaat slippen als je dat doet.”

Het bestreden arrest bevat de volgende “nadere bewijsoverweging ter zake van het onder 1
subsidiair en 2 meer subsidiair ten laste gelegde”:

“Voor de beantwoording van de vraag of een verdachte schuld heeft gehad aan een
verkeersongeval in de zin van artikel 6 van de Wegenverkeerswet 1994 (WVW1994) 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. Daarbij 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 - dus ook niet in het geval van zeer ernstige gevolgen als in onderhavige zaak - kan
worden afgeleid dat sprake is van schuld in vorenbedoelde zin.

Voor de schuldvorm "roekeloosheid" zoals onder 1 subsidiair en 2 meer subsidiair tenlastegelegd,
geldt op zichzelf hetzelfde uitgangspunt met dien verstande dat daarbij moet worden betrokken
dat “roekeloosheid” als zwaarste vorm van schuld wordt aangemerkt die onder meer tot
verdubbeling van de duur van de maximaal op te leggen vrijheidsstraf heeft geleid. Mede met het
oog daarop worden in de rechtspraak aan de vaststelling van “roekeloosheid” hoge eisen gesteld,
waarbij de specifieke betekenis daarvan veelal niet samenvalt met wat in het normale
spraakgebruik onder roekeloos - in de zin van onberaden - wordt verstaan.

Het komt bij de vaststelling van “roekeloosheid” erop aan dat feiten en omstandigheden zullen
moeten worden vastgesteld waaruit kan worden afgeleid dat door het buitengewoon
onvoorzichtige gedrag van de verdachte een zeer ernstig gevaar in het leven is geroepen,
alsmede dat de verdachte zich daarvan bewust was, althans had moeten zijn.

Op grond van de door het hof gebezigde - in geval van cassatie in de aanvulling ex artikel 415,
eerste lid, juncto artikel 365a van het Wetboek van Strafvordering op te nemen - bewijsmiddelen
stelt het hof de volgende feiten en omstandigheden vast.

Op zaterdag 5 november 2016 heeft zich omstreeks 18.58 uur een eenzijdig ongeval voorgedaan
op de N370 (Plataanlaan) te Groningen. Ter hoogte van hectometerpaal 55.3 is een grijze
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personenauto, kenteken [kenteken] , tegen een betonnen pilaar van het spoorwegviaduct
gereden. De personenauto werd bestuurd door [slachtoffer 2] . Naast hem zat [slachtoffer 1] en
op de achterbank zaten [betrokkene 1] en verdachte. Door de aanrijding zijn [slachtoffer 1] en
[slachtoffer 2] zwaar gewond op het wegdek terecht gekomen. [slachtoffer 1] is ten gevolge van
het letsel komen te overlijden. [slachtoffer 2] heeft blijvend hersenletsel opgelopen.

Naar de oorzaak, toedracht en het gevolg van het ongeval is door de Verkeers Ongevallen Analyse
Dienst van de politie eenheid Noord Nederland onderzoek gedaan. Op basis van dit onderzoek dat
is beschreven in een proces-verbaal Verkeers Ongevallen Analyse wordt geconcludeerd dat het
ongeval niet te wijten is aan een technisch gebrek, doch dat de oorzaak moet worden gezocht in
het in werking stellen van de handrem (parkeerrem) door een inzittende van het voertuig tijdens
het rijden. Als gevolg van het in werking stellen van de handrem tijdens het rijden blokkeerden de
achterwielen en kwam het voertuig in een ongecontroleerde dwarsslip terecht. Als gevolg hiervan
kwam het voertuig in botsing met de betonnen pilaar van het spoorwegviaduct rechts naast de
rijbaan. Het voertuig tolde op de rijbaan ruim 360 graden rechts om zijn as om vervolgens op de
linker rijstrook tot stilstand te komen. Tijdens het tollen van het voertuig werden de bestuurder en
de naast hem gezeten passagier via de volledig vernielde linker portierruit uit het voertuig
geslingerd.

Gezien de aangetroffen situatie waaronder de lengte van het remblokkeerspoor, de schade aan
het voertuig en de eindpositie van het voertuig is het niet onwaarschijnlijk dat de snelheid van het
voertuig onmiddellijk voor het ongeval circa 70 km per uur is geweest.

Het hof neemt de inhoud van dit proces-verbaal over en maakt de daarin gestelde conclusie tot de
zijne.

De getuige [betrokkene 1] heeft bij de politie verklaard dat hij zich onmiddellijk na het ongeval
samen met verdachte ter plaatse op de rijbaan bevond. Verdachte heeft hem toen geëmotioneerd
en huilend vastgepakt en heeft vervolgens gezegd "wat heb ik gedaan, wat heb ik gedaan".
Nadat de getuige vroeg wat er was gebeurd gaf verdachte - aldus de getuige - aan dat hij de
handrem omhoog had getrokken. Nadat de getuige had gevraagd of hij dat meende antwoordde
verdachte "Ja, ik heb dit nooit gewild, dit was echt niet mijn bedoeling".

Deze verklaring van [betrokkene 1] vindt ondersteuning in een proces-verbaal van bevindingen
van verbalisant [verbalisant 10] . Zij was in privé tijd kort na het ongeval ter plaatse en trof daar
een blanke man en een man met een getinte huidskleur. Niet betwist is dat de blanke man
verdachte betreft. Zij vroeg aan de blanke man wat er was gebeurd. Zij hoorde de man zeggen
“het is mijn schuld, ik ben de schuldige, ik heb aan de handrem getrokken. Ik moest er al uit en ze
reden door dus ik trok aan de handrem”. Daarnaast bevindt zich in het dossier een proces-verbaal
van verbalisant [verbalisant 9] waarin verslag wordt gedaan van een telefonisch gesprek dat hij
had met de getuige [betrokkene 5] . Deze getuige, die eveneens kort na het ongeval ter plaatse
was, heeft verklaard dat hij een van de passagiers uit het busje van het ongeval tegen een
andere passagier hoorde zeggen dat er aan de handrem is getrokken.

Verdachte heeft bij de politie verklaard dat hij op de bewuste zaterdag [slachtoffer 2] , [slachtoffer
1] en [betrokkene 1] bij toeval na een voetbalwedstrijd tegenkwam en dat hij met hen had
afgesproken dat zij hem af zouden zetten bij [B] waar hij een feest wilde bezoeken. Toen zij met
de personenauto de ringweg opreden heeft hij direct gezegd dat dit niet de afspraak was. Zij
zouden hem eerst afzetten. Hij is toen gaan staan. Hij wilde eruit. Ze hadden dat afgesproken. Op
het moment dat hij is gaan staan reden ze best hard. Hij is ertussen geleund en heeft zijn hand
toen op de handrem gelegd. Op dat moment heeft hij volgens zijn verklaring niet de handrem
omhoog getrokken. Op dat moment weet hij niet wat er gebeurd is. Daarna was het een totale
chaos. Hij stelt de handrem niet omhoog te hebben getrokken. Hij heeft zijn hand erop gelegd om
zijn verhaal kracht bij te zetten. Hij wilde eruit.

Het hof komt op basis van het voorgaande tot het oordeel dat het ongeval is veroorzaakt doordat
verdachte tijdens het rijden met een snelheid van ongeveer 70 km per uur, aan de handrem heeft
getrokken. Niet alleen blijkt uit zijn eigen verklaring dat hij uit de personenauto wilde - waartoe
deze logischerwijs tot stilstand moest komen -, dat hij ook is opgestaan en vervolgens zijn hand
op handrem heeft gelegd, maar uit de verklaringen van de getuigen volgt ook dat hij uitvoering
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heeft gegeven aan zijn wil door aan de handrem te trekken. Het hof acht zijn eigen
andersluidende verklaring van onvoldoende gewicht om op dit punt anders te oordelen.

Verdachte heeft op deze wijze als passagier ingegrepen in de rijrichting en de voortbeweging van
de personenauto en heeft daarmee de werkelijke bestuurder daarvan - [slachtoffer 2] - totaal
verrast. Aldus handelend heeft hij door een buitengewoon onvoorzichtige gedraging een zeer
ernstig gevaar in het leven geroepen. Verdachte was zich van dat gevaar bewust, althans had zich
daarvan bewust moeten zijn. Desgevraagd heeft hij bij de politie verklaard dat de functie van een
handrem is dat de auto in de parkeerstand wordt gezet en dat de auto dan geen kant meer op
kan. Op de vraag wat het effect kan zijn als je aan de handrem trekt terwijl deze nog rijdt heeft
verdachte geantwoord dat je dat niet moet doen, dat het dan een soort van noodrem is en dat hij
denkt dat een auto dan gaat slippen.

Anders dan de verdediging heeft aangevoerd kunnen de gevolgen van het aldus ontstaan van het
ongeval, te weten de dood van [slachtoffer 1] en het ernstig lichamelijk letsel van [slachtoffer 2] ,
ook in redelijkheid aan verdachte worden toegerekend. Dat wellicht in de causale keten andere
oorzaken eveneens een rol hebben gespeeld, in welk verband de verdediging het alcohol- en
drugsgebruik van de bestuurder, het niet dragen van gordels en het door wegwerkzaamheden
ontbreken van vangrails heeft genoemd, staat aan een redelijke toerekening niet in de weg.

Op grond van het vorenstaande, in samenhang beschouwd met de hiervoor weergegeven feiten
en omstandigheden, is het hof met de advocaat-generaal en anders dan de verdediging van
oordeel dat verdachte zich op 5 november 2016 op de invoegstrook van de Iepenlaan en de
Plataanlaan in de richting van de Bedumerweg te Groningen als inzittende van de personenauto
met het kenteken [kenteken] roekeloos heeft gedragen en dat wettig en overtuigend bewezen is
dat de ongevallen, zoals nader omschreven in het onder 1 subsidiair en in het onder 2 meer
subsidiair ten laste gelegde, telkens aan verdachtes schuld, in de zin van artikel 6 van de
Wegenverkeerswet 1994, te wijten zijn.”

Het onder 1 subsidiair en 2 meer subsidiair tenlastegelegde is toegesneden op art. 6 jo art. 175
(oud) WVW 1994. De in deze tenlasteleggingen en bewezenverklaringen voorkomende term
“roekeloos” moet daarom worden geacht aldaar te zijn gebezigd in dezelfde betekenis als
daaraan toekomt in art. 175, tweede lid (oud) WVW 1994. Art. 6 en art. 175 WVW 1994 luidden
ten tijde van de tenlastegelegde feiten:

“Art. 6 WVW 1994

Het is een ieder die aan het verkeer deelneemt verboden zich zodanig te gedragen dat een aan
zijn schuld te wijten verkeersongeval plaatsvindt waardoor een ander wordt gedood of waardoor
een ander zwaar lichamelijk letsel wordt toegebracht of zodanig lichamelijk letsel dat daaruit
tijdelijke ziekte of verhindering in de uitoefening van de normale bezigheden ontstaat.

Art. 175 WVW (oud) 1994

1. Overtreding van artikel 6 wordt gestraft met:

a. gevangenisstraf van ten hoogste drie jaren of geldboete van de vierde categorie, indien het
een ongeval betreft waardoor een ander wordt gedood;

b. gevangenisstraf van ten hoogste een jaar en zes maanden of geldboete van de vierde
categorie, indien het een ongeval betreft waardoor een ander lichamelijk letsel wordt toegebracht.

2. Indien de schuld bestaat in roekeloosheid, wordt overtreding van artikel 6 gestraft met:

a. gevangenisstraf van ten hoogste zes jaren of geldboete van de vijfde categorie, indien het een
ongeval betreft waardoor een ander wordt gedood;

b. gevangenisstraf van ten hoogste drie jaren of geldboete van de vierde categorie, indien het
een ongeval betreft waardoor een ander lichamelijk letsel wordt toegebracht.

3. Indien de schuldige verkeerde in de toestand, bedoeld in artikel 8, eerste, tweede, derde of
vierde lid, dan wel na het feit niet heeft voldaan aan een bevel, gegeven krachtens artikel 163,
tweede, zesde, achtste of negende lid, of indien het feit is veroorzaakt of mede is veroorzaakt
doordat hij een krachtens deze wet vastgestelde maximumsnelheid in ernstige mate heeft
overschreden, dan wel zeer dicht achter een ander voertuig is gaan rijden, geen voorrang heeft
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verleend of gevaarlijk heeft ingehaald kunnen de in het eerste en tweede lid bepaalde
gevangenisstraffen met de helft worden verhoogd.”

Het middel klaagt in het bijzonder dat het oordeel van het hof dat sprake is van roekeloosheid
omdat “door het buitengewoon onvoorzichtige gedrag van de verdachte een zeer ernstig gevaar
in het leven is geroepen” duidt op ‘schuld’, maar niet - althans niet zonder meer - op de
strafverzwarende schuldvorm van roekeloosheid. De steller van het middel meent dat het hof
weliswaar heeft verwezen naar de “vaste rechtspraak van de Hoge Raad inhoudende dat aan de
vaststelling dat sprake is geweest van ‘roekeloosheid’ bepaaldelijk eisen worden gesteld”, maar
dat het hof bij de toepassing van die rechtspraak tekort is geschoten. De steller van het middel
meent dat uit de overwegingen van het hof naar voren komt dat de verdachte de consequenties
van zijn handelen niet heeft voorzien en ook zeker niet heeft gewild en dat niet kan worden
gezegd dat uit zijn handelen kan worden afgeleid dat de (mogelijke) gevolgen die zijn handelen
had voor de andere inzittenden van de auto, hem volkomen onverschillig lieten. De bewijsmiddelen
kunnen de bewezenverklaarde ‘roekeloosheid’ niet dragen omdat zij (slechts) inhoud geven aan
het bestanddeel ‘schuld’ en door toch te oordelen dat er sprake was van de strafverzwarende
schuldvorm van roekeloosheid, heeft het hof miskend “dat aan het bewijs van deze vorm van
schuld bepaaldelijk eisen worden gesteld en dat het daarbij niet zozeer gaat om het gevaarlijke
gedrag als zodanig, maar toch in de eerste plaats om de houding van de verdachte met betrekking
tot dat gedrag”.

Ik stel het volgende voorop. Het is vaste rechtspraak dat in cassatie slechts kan worden
onderzocht of de schuld aan een verkeersongeval in de zin van art. 6 WVW 1994 uit de 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. Ook
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. Voor de schuldvorm “roekeloosheid” geldt op zichzelf hetzelfde, zij
het dat daarbij 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 in de zin van art. 175, tweede lid, WVW 1994 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 in de zin
van art. 175, tweede lid, WVW 1994, 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 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. Uit
hetgeen hiervoor is overwogen vloeit voort dat in dit verband doorgaans niet volstaat de enkele
vaststelling dat de verdachte zich heeft schuldig gemaakt aan een of meer in art. 175, derde lid,
WVW 1994 genoemde, zelfstandig tot verhoging van het wettelijk strafmaximum leidende
gedragingen.1

In de memorie van toelichting bij de Wet van 22 december 2005 tot wijziging van het Wetboek
van Strafrecht en de Wegenverkeerswet 1994, in verband met de herijking van een aantal
wettelijke strafmaxima, heeft de wetgever zijn visie op het begrip roekeloosheid als volgt
weergegeven:2
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“Zoals gezegd wordt met de invoering van een afzonderlijk strafmaximum voor roekeloosheid
beoogd een adequate bestraffing mogelijk te maken in alle gevallen waarin sprake is van zeer
onvoorzichtig gedrag waarbij welbewust en met ernstige gevolgen onaanvaardbare risico’s zijn
genomen. Roekeloosheid vereist daarmee niet slechts een aanmerkelijke onvoorzichtigheid, maar
een zeer ernstig gebrek aan zorgvuldigheid. Het gaat, anders gezegd, binnen de grenzen van het
culpose delict, om het zwaarste verwijt dat iemand kan worden gemaakt. Hiermee wordt
aangesloten bij de betekenis die aan het begrip roekeloosheid in rechtspraak en dogmatiek wordt
toegekend.

Bij de beoordeling of sprake is van roekeloosheid dienen alle omstandigheden in aanmerking te
worden genomen. Dit brengt mee dat het culpose delict niet als een geïsoleerde handeling wordt
beschouwd, maar dat ook daaraan voorafgaande handelingen, zoals alcoholgebruik, worden
betrokken bij de beoordeling. Roekeloosheid vereist, zoals gezegd, dat één of meer gedragingen
van de dader worden aangewezen die erop duiden dat door hem welbewust onaanvaardbare
risico’s zijn genomen. Zijn inderdaad welbewust onaanvaardbare risico’s genomen, dan behoeft
een enkel onbewust moment in het geheel van de gedragingen van de dader niet in de weg te
staan aan het oordeel dat sprake was van roekeloosheid. Wie bijvoorbeeld welbewust ervoor
kiest tijdens het rijden tevens kaart te lezen en daardoor een voorrangsweg geheel over het
hoofd ziet waardoor een ernstig verkeersongeval plaatsvindt, zal onder omstandigheden
roekeloosheid kunnen worden verweten. In het algemeen zal bij roekeloosheid sprake moeten
zijn van bewustheid van het risico van ernstige gevolgen, waarbij op zeer lichtzinnige wijze ervan
wordt uitgegaan dat deze risico’s zich niet zullen realiseren.

Evenmin als het begrip schuld, duidt het begrip roekeloosheid op een bepaalde, specifiek
omschreven gedraging, maar geeft het een normatieve kwalificatie die onder verschillende
omstandigheden op verschillende soorten gedragingen toepasselijk kan zijn.”

Uit dit citaat blijkt dat in het algemeen bij roekeloosheid sprake zal moeten zijn van “bewustheid
van het risico van ernstige gevolgen, waarbij op zeer lichtzinnige wijze ervan wordt uitgegaan dat
deze risico’s zich niet zullen realiseren”. Buruma leidt uit deze wetsgeschiedenis af dat de
wetgever bij roekeloosheid “vooral oog lijkt te hebben voor bewustheid van het risico als
onderscheidend element van roekeloosheid ten opzichte van niet gekwalificeerde schuld”, en “dat
de wetgever kennelijk als het relevante verschil tussen (door roekeloosheid gekwalificeerde)
schuld en opzet beschouwt, dat bij roekeloosheid lichtzinnig ervan wordt uitgegaan dat de risico’s
zich niet zullen realiseren in plaats dat die realisatie wordt aanvaard”3.

Met de inwerkingtreding op 1 januari 2020 van de Wet aanscherping strafrechtelijke
aansprakelijkheid ernstige verkeersdelicten4 wordt inmiddels op het niveau van de wet expliciet
aangegeven welk gedrag in elk geval onder roekeloosheid wordt verstaan.5 Uit de aard van de
gedraging moet dan worden afgeleid dat de verdachte welbewust onaanvaardbare risico’s heeft
genomen. Het eerste lid van het nieuwe art. 5a WVW 1994 noemt de volgende gedragingen:

a. onvoldoende rechts houden op onoverzichtelijke plaatsen;

b. gevaarlijk inhalen;

c. negeren van een rood kruis;

d. over een vluchtstrook rijden waar dit niet is toegestaan;

e. inhalen voor of op een voetgangersoversteekplaats;

f. niet verlenen van voorrang;

g. overschrijden van de krachtens deze wet vastgestelde maximumsnelheid

h. zeer dicht achter een ander voertuig rijden;

i. door rood licht rijden;

j. tegen de verkeersrichting inrijden;

k. tijdens het rijden een mobiel elektronisch apparaat vasthouden;

l. niet opvolgen van verkeersaanwijzingen van daartoe op grond van deze wet bevoegde
personen;
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3.11.

3.12.

3.13.

3.14.

m. overtreden van andere verkeersregels van soortgelijk belang als die onder a tot en met l
genoemd.

Volgens de memorie van toelichting bij voormelde wet heeft het nieuwe art. 5a WVW 1994 ook
belangrijke betekenis voor de toepassing van art. 6 WVW 1994.

“Hiermee wordt tegemoetgekomen aan de breed gedragen wens om het begrip «roekeloosheid»
in het verkeer nader in te vullen. Bij de introductie van het begrip roekeloosheid in het
verkeersstrafrecht is toegelicht dat het doel van deze «meest ernstige vorm van schuld» is om een
adequate bestraffing mogelijk te maken van alle gevallen waarin sprake is van zeer onvoorzichtig
rijgedrag waarbij welbewust met ernstige gevolgen onaanvaardbare risico’s zijn genomen. Uit de
eerdergenoemde wetenschappelijke onderzoeken blijkt evenwel dat de rechter eigenlijk maar in
heel specifieke gevallen – bij enkele soorten gedragingen – bewezen verklaart dat van
roekeloosheid sprake is. Hierdoor is het toepassingsbereik van roekeloosheid te beperkt en
daarom beoogt dit wetsvoorstel dat bereik weer te verbreden in lijn met de oorspronkelijke
bedoeling van de wetgever.”6

Gelet op deze toelichting, geeft de Wet aanscherping strafrechtelijke aansprakelijkheid ernstige
verkeersdelicten wat betreft de invulling van het begrip ‘roekeloosheid’ niet zozeer blijk van een
gewijzigd inzicht van de wetgever, maar vormt het een reactie op de rechtspraktijk waarin aan de
voordien geldende wetgeving een te beperkt toepassingsbereik werd gegeven. Daarmee kan in
mijn ogen de nadere invulling van het begrip ‘roekeloosheid’ bij de beoordeling van de
onderhavige zaak worden betrokken, hoewel de strafbare feiten plaatsvonden op 5 november
2016 en dus vóór het moment van inwerkingtreding van de wet.7

Uit de rechtspraak van de Hoge Raad blijkt dat de volgende gedragingen toereikend kunnen zijn
voor het oordeel dat de verdachte roekeloos heeft gehandeld in de zin van art. 6 jo. art. 175,
tweede lid, WVW 1994, te weten 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:

- in geval van dood of zwaar lichamelijk letsel ten gevolge van het houden van een wedstrijd op
de weg waarbij over langere afstand met zeer grote overschrijding van de maximumsnelheid van
50 km/u wordt gereden en i) met onverminderde snelheid door rood licht een kruispunt wordt
opgereden8 dan wel ii) zonder bij de nadering van een bocht snelheid wordt verminderd9;

- ten gevolge van het, op de vlucht slaan voor de politie met daarbij het negeren van alle
verkeersregels (rijden met aanmerkelijke overschrijding van de maximumsnelheden, links en rechts
slingerend andere weggebruikers inhalen, meerdere achtervolgende politieauto’s rammen en
daarbij niet beschikken over een rijbewijs en onder invloed van drugs verkeren),10 en

- ten gevolge van het 's nachts in het kader van een verkeersruzie de auto plotseling tot stilstand
brengen op de rechterrijstrook van een onverlichte autosnelweg omdat de verdachte 'verhaal wil
halen' en daarbij zo abrupt remmen dat de achter de verdachte rijdende auto wordt gedwongen
te stoppen (als gevolg waarvan een derde achteropkomende auto de stilstaande auto's niet meer
kan ontwijken)11.

Uit de rechtspraak van de Hoge Raad blijkt dat de volgende gedragingen niet zonder meer
toereikend zijn voor het oordeel dat de verdachte roekeloos heeft gehandeld in de zin van art. 6
jo. art. 175, tweede lid, WVW 1994:

- met 147 km/u als bestuurder van een personenauto van een type waarmee de verdachte geen
ervaring heeft rijden op een snelweg waar 100 km/u is toegestaan, terwijl de verdachte zeven
keer de toegestane hoeveelheid alcohol had gedronken12;

- zonder in het bezit te zijn van een rijbewijs met een snelheid van ongeveer 200 km/u rijden en
met hoge snelheid een afrit oprijden en daar over de vluchtstrook een voor hem rijdende auto
rechts inhalen13;

- onder invloed van alcohol en zonder in het bezit te zijn van een rijbewijs slingerend, met
wisselende snelheden en op te korte afstand van andere auto’s rijden en vervolgens op het
weggedeelte, bestemd voor het tegemoetkomende verkeer terechtkomen14;

233



3.15.

3.16.

3.17.

- onder invloed van een grote hoeveelheid alcohol en met ernstige tekortkomingen aan het
verkeer deelnemen15;

- verhinderen dat een met hoge snelheid op de rijstrook voor tegemoetkomend verkeer inhalende
auto kan terugkeren naar de eigen rijstrook16;

- een oversteekplaats voor (brom)fietsers met een toenemende snelheid van 90 km/u oprijden
waar 50 km/u is toegestaan, aldaar een van rechts komende bestuurster van een bromfiets
aanrijden terwijl zijn zicht op die oversteekplaats door een op de rechter rijstrook stilstaande
personenauto werd belemmerd, het voor hem geldende verkeerslicht op rood stond en hij onder
invloed was van alcoholhoudende drank17;

- als bestuurder van een motorfiets links van een middengeleider met zeer grote overschrijding
van de ter plaatse geldende maximumsnelheid op een kruispunt over de rijstrook voor
tegemoetkomend verkeer voertuigen inhalen18;

- de maximumsnelheid in ernstige mate overschrijden en met (nagenoeg) onverminderde snelheid
een kruising - met voor hem groen licht uitstralende verkeerslichten - oprijden, terwijl het
alcoholgehalte in zijn bloed 1,26 milligram alcohol per milliliter bloed bedraagt19;

- de controle over het door hem bestuurde motorrijtuig verliezen door na het gebruik van
alcoholhoudende drank met een snelheid mogelijk boven de 188 km/u door de bocht naar links te
rijden en in gesprek zijn met zijn passagier en zich daarbij regelmatig tot die passagier wenden
zonder volledig op de weg te zijn geconcentreerd20;

- in de hoedanigheid van beroeps(taxi)chauffeur 's nachts op een nat wegdek met onbelemmerd
zicht met een veel te hoge snelheid en zonder ontheffing op de trambaan rijden, waarbij hij op de
hoogte is van de daar geldende lagere maximumsnelheid en het gevaar van de langere remweg
op de tramrails, en hij de voetganger ziet maar denkt dat deze een andere kant op zal gaan en
vervolgens die voetganger - terwijl deze de rijbaan reeds is overgestoken ter hoogte van de
voetgangersoversteekplaats en doende is de trambaan over te steken - aanrijden21, en

- 's nachts op een vrij smalle, onverlichte weg buiten de bebouwde kom met onbelemmerd uitzicht
aanmerkelijk sneller rijden dan ter plaatse is toegestaan en met onverminderde snelheid tegen
een voor hem op die weg rijdende bromfietster botsen, en ondanks een waarschuwing van zijn
moeder gaan rijden terwijl hij 'opgefokt' is en alcoholhoudende drank heeft gedronken22.

De Hoge Raad heeft zich niet eerder gebogen over de vraag of het tijdens het (met aanzienlijke
snelheid) autorijden met kracht aan de handrem trekken als roekeloos handelen in de zin van art.
6 jo. art. 175, tweede lid, WVW 1994 kan worden beschouwd. Wel lag in 200923 een zaak bij de
Hoge Raad voor waarin de bewezenverklaring, kort gezegd inhoudende dat de verdachte als
passagier in een rijdende auto roekeloos aan de handrem had getrokken waardoor een van de
andere passagiers uit de auto werd geslingerd en overleed en een andere passagier zwaar
lichamelijk (hersen)letsel opliep, vrijwel gelijkluidend is aan de onderhavige. In cassatie werd toen
echter niet geklaagd over de bewezenverklaarde roekeloosheid.

Wat betekent al het voorgaande voor de onderhavige zaak? Het hof heeft vastgesteld dat het
ongeval is veroorzaakt doordat verdachte tijdens het rijden met een snelheid van ongeveer 70 km
per uur aan de handrem heeft getrokken. Het hof heeft vervolgens geoordeeld dat de verdachte
op deze wijze als passagier heeft ingegrepen in de rijrichting en de voortbeweging van de
personenauto en dat hij daarmee de werkelijke bestuurder daarvan totaal heeft verrast en dat de
verdachte, aldus handelend, door een buitengewoon onvoorzichtige gedraging een zeer ernstig
gevaar in het leven heeft geroepen, van welk gevaar de verdachte zich bewust was, althans zich
bewust had moeten zijn. Daarnaast heeft het hof overwogen dat de verdachte heeft verklaard dat
de functie van een handrem is dat de auto in de parkeerstand wordt gezet en dat de auto dan
geen kant meer op kan, en “dat de verdachte op de vraag wat het effect kan zijn als je aan de
handrem trekt terwijl deze nog rijdt, heeft geantwoord dat je dat niet moet doen, dat het dan een
soort van noodrem is en dat hij denkt dat een auto dan gaat slippen”. Het hof heeft zijn oordeel
dat in dit geval sprake is van roekeloosheid derhalve voorzien van een motivering als hiervoor
onder 3.7 bedoeld.

In het licht van hetgeen hiervoor is uiteengezet over de betekenis van het bestanddeel
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3.20.
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4.2.

‘roekeloosheid’, geeft het oordeel van het hof dat de verdachte roekeloos heeft gehandeld geen
blijk van een onjuiste rechtsopvatting; niet volgens de nadere invulling van het begrip
‘roekeloosheid’ in de Memorie van Toelichting bij de Wet aanscherping strafrechtelijke
aansprakelijkheid ernstige verkeersdelicten, maar ook niet volgens de rechtspraak van de Hoge
Raad.

Verder is dat oordeel gelet op het volgende evenmin onbegrijpelijk. Hoewel hier niet specifiek
over wordt geklaagd, merk ik allereerst op dat het oordeel van het hof dat de gedraging van de
verdachte “een zeer ernstig gevaar in het leven heeft geroepen” toereikend is gemotiveerd. In het
als bewijsmiddel 3 gebezigd proces-verbaal Verkeers Ongevallen Analyse heeft een verbalisant
gerelateerd dat “beide achterbanden gedurende het ongeval vrijwel zeker niet hebben gedraaid”
en dat “gelet op het sporenbeeld geen andere mogelijkheid denkbaar is dan dat de parkeerrem
van het voertuig, onmiddellijk voor het aftekenen van de blokkeersporen, kennelijk opzettelijk
tijdens het rijden in werking is gesteld door de handrem (hefboom) met kracht omhoog te
trekken”. Daaruit leid ik af dat, zoals ook algemeen is bekend, het met kracht omhoog trekken van
de handrem resulteert in een blokkade van de (achter)wielen van het voertuig en dat dat in het
onderhavige geval ook is gebeurd. Het hof heeft dan ook kunnen oordelen dat de verdachte, door
met kracht de handrem omhoog te trekken, een zeer ernstig gevaar in het leven heeft geroepen.

Uit de bewijsvoering blijkt voorts dat de verdachte aan de handrem heeft getrokken omdat hij
wilde dat de auto waarin hij zich bevond zou stoppen. Daarbij wist hij dat een handrem “een soort
van noodrem is”, die “ervoor zorgt dat de auto gaat slippen” wanneer deze wordt gebruikt
wanneer de auto snelheid heeft. De steller van het middel merkt weliswaar terecht op dat uit de
bewijsvoering van het hof kan worden afgeleid dat de verdachte de gevolgen van zijn handelen
niet heeft voorzien en evenmin heeft gewild, maar die vaststelling leidt – anders dan de steller van
het middel meent – nog niet tot het oordeel dat de roekeloosheid niet kan worden bewezen.
Integendeel, juist mede gelet op die vaststelling heeft het hof het handelen van de verdachte als
‘roekeloos’ kunnen aanmerken: hoewel de verdachte zich van het ernstig gevaar bewust was, is
de verdachte er kennelijk op zeer lichtzinnige wijze vanuit gegaan dat – als hij op dat moment en
onder die omstandigheden aan de handrem zou trekken - het risico zich niet zou realiseren. Gelet
op het voorgaande faalt het middel voor zover het klaagt dat het oordeel van het hof dat en
waarom sprake is van roekeloosheid “duidt op schuld, maar niet - althans niet zonder meer - op
de strafverzwarende schuldvorm van roekeloosheid”.

Het middel, dat klaagt dat het oordeel van het hof ten aanzien van de bewezenverklaarde
‘roekeloosheid’ blijk geeft van een onjuiste rechtsopvatting en/of onbegrijpelijk is, faalt kortom in
al zijn onderdelen.

Het middel klaagt dat het causaliteitsoordeel van het hof blijk geeft van een onjuiste
rechtsopvatting en/of onbegrijpelijk is, nu het hof heeft nagelaten te motiveren waarom de
gevolgen van het ongeval in redelijkheid aan de verdachte kunnen worden toegerekend, terwijl
(de aard en ernst van) die gevolgen voor hem niet (zonder meer) voorzienbaar waren. Blijkens de
toelichting klaagt het middel voorts dat ’s hofs oordeel dat de door de verdediging genoemde
bijzondere omstandigheden niet aan een redelijke toerekening in de weg staan, door het hof niet
is onderbouwd.

Laatstgenoemde klacht houdt verband met op het volgende verweer dat blijkens de aan het
proces-verbaal van de terechtzitting in hoger beroep gehechte pleitnota aldaar is voorgedragen:

“6. Causaliteit

- De causaliteit ziet op de vraag in hoeverre door de gedraging de strafbare gevolgen zijn
veroorzaakt. In het verlengde daarvan de vraag: kunnen de gevolgen (de dood en het ernstige
letsel) cliënt in redelijkheid worden toegerekend?

- De vraag naar het daderschap wordt eenvoudiger, naarmate het causale verband tussen
gedraging en gevolg sterker is, dus naarmate de kans op intreden van het gevolg groter is en er

4 Het tweede middel
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minder schakels tussen de gedraging en het gevolg staan.

- Zaken met dodelijke afloop door het trekken aan een handrem, zijn er niet of nauwelijks. De
enige zaak die ik heb gevonden, speelde bij de rechtbank Midden-Nederland (2016:687), maar
deze was a-typisch omdat de verdachte (een vrouw) juist door het trekken aan de handrem een
ongeluk wilde voorkomen. Ze had ruzie met haar partner, die uit boosheid tegen een boom wilde
gaan rijden.

- Nu de kans op het intreden van de gevolgen in deze zaak (die toch ongekend extreem waren)
als heel gering moet worden beschouwd, is de causaliteit niet redelijk, temeer er een aantal
substantiële en bepalende schakels tussen de gedraging en het gevolg in staan.

- De aard en de ernst van de reeds genoemde schakels (zoals het gebruik van alcohol en
harddrugs, het niet dragen van veiligheidsgordels en het ontbreken van de essentiële vangrails),
maken dat de causale keten tussen de gedraging van cliënt en het gevolg is doorbroken.

- Voor zover uw hof wel bewezen verklaart dat cliënt willens en wetens een aanmerkelijke kans
aanvaard heeft, dan moet worden vastgesteld dat de fatale gevolgen en kansen in deze zo klein
zijn geweest en er zoveel bepalende andere schakels zijn geweest, dat toerekening van de
strafrechtelijke aansprakelijkheid aan cliënt (ook ten aanzien van de aanvaarding van die kans)
niet redelijk is.

(...)

- Wat aangaande de causaliteit over de opzetdelicten geldt, geldt ook voor de culpose delicten. De
gevolgen van het ongeval kunnen in redelijkheid niet aan cliënt worden toegerekend. De aard en de
ernst van de andere genoemde oorzaken doorbreken de relevante causale ketting. Daarom verzoek ik
u cliënt eveneens van de (meer subsidiaire) culpose varianten vrij te spreken.”

Het hof heeft dit verweer als volgt samengevat en verworpen:

“Anders dan de verdediging heeft aangevoerd kunnen de gevolgen van het aldus ontstaan van
het ongeval, te weten de dood van [slachtoffer 1] en het ernstig lichamelijk letsel van [slachtoffer
2] , ook in redelijkheid aan verdachte worden toegerekend. Dat wellicht in de causale keten
andere oorzaken eveneens een rol hebben gespeeld, in welk verband de verdediging het alcohol-
en drugsgebruik van de bestuurder, het niet dragen van gordels en het door wegwerkzaamheden
ontbreken van vangrails heeft genoemd, staat aan een redelijke toerekening niet in de weg.”

Vooropgesteld moet worden dat de beantwoording van de vraag of causaal verband bestaat
tussen de door de verdachte verrichte gedraging en de bewezenverklaarde dood van [slachtoffer
1] en het zwaar lichamelijk letsel van [slachtoffer 2] , dient te geschieden aan de hand van de
maatstaf of die dood en dat zwaar lichamelijk letsel redelijkerwijs als gevolg van het met kracht
aan de handrem trekken aan de verdachte kan worden toegerekend. Doorgaans – zo ook in de
onderhavige zaak - is bij de beantwoording van de vraag of in strafrechtelijke zin causaal verband
bestaat niet aan twijfel onderhevig dat in de keten van gebeurtenissen de gedraging van de
verdachte een noodzakelijke factor is geweest voor het ingetreden gevolg - en staat dat gevolg
dus in conditio sine qua non-verband tot de gedraging, welk verband in beginsel als ondergrens
van het causaal verband fungeert.24 Als sprake is van een dergelijk verband, zal de juridische
vraag moeten worden beantwoord of het redelijk is het gevolg toe te rekenen aan (de verwijtbare
gedraging van) de verdachte. De beantwoording van de vraag naar de redelijke toerekening, is
afhankelijk van de omstandigheden van het geval. Indien de gedraging naar haar aard geschikt
was om het uiteindelijke resultaat teweeg te brengen of het risico daarop in relevante mate heeft
verhoogd, doorbreken tussenkomende andere factoren de causaliteitsketen niet. Dit wordt niet
anders wanneer de nadien opgekomen omstandigheden in belangrijke mate tot het intreden van
het gevolg hebben bijgedragen, of zelfs moeten worden aangemerkt als de rechtstreekse oorzaak
van dat gevolg. Dat anderen zich mogelijk ook zouden moeten verantwoorden, hoeft immers niet
tot een verschuiving of verdeling van de aansprakelijkheid te leiden en doet in beginsel niet af aan

7. Conclusie
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1

2

de eigen verantwoordelijkheid.25 De rechtsopvatting dat een mogelijk eigen invloed van het
slachtoffer in de vorm van bijvoorbeeld middelengebruik in de weg staat aan (redelijke)
toerekening van het gevolg aan de verdachte omdat daardoor de causale keten is verbroken, is
dan ook onjuist.26 Dat geldt (derhalve) ook voor de omstandigheid dat het slachtoffer geen
veiligheidsgordel droeg en dat het letsel volgens de verdediging hoogstwaarschijnlijk wel
voorkomen had kunnen worden als de betrokkene wel een veiligheidsgordel had gedragen.27

Bij de vraag naar de redelijke toerekening gaat het volgens De Hullu vooral om het selecteren van
een strafrechtelijk relevante oorzaak uit een groep feitelijk onmisbare voorwaarden. Die
normatieve keuze is onvermijdelijk omdat causale relaties moeten worden vastgesteld met het
oog op strafrechtelijke aansprakelijkstelling; steeds speelt op de achtergrond mee of
aansprakelijkstelling verdiend is.28 Dat betekent, anders dan de steller van het middel kennelijk
meent, niet dat ‘voorzienbaarheid’ een (belangrijk) criterium is bij de vraag of het gevolg in
redelijkheid kan worden toegerekend aan de verdachte.29 Voorzienbaarheid maakt slechts dat het
een stuk redelijker wordt om hem dat gevolg toe te rekenen, maar onvoorzienbaarheid staat
daaraan niet in de weg.30

Het oordeel van het hof dat de gevolgen van het ongeval in redelijkheid aan de verdachte kunnen
worden toegerekend, acht ik, ook in het licht van het gevoerde verweer, niet onbegrijpelijk en
toereikend gemotiveerd. Daarbij neem ik in aanmerking dat uit het oordeel van het hof blijkt dat
het heeft onderkend dat wellicht ook andere feitelijke omstandigheden een rol hebben gespeeld
bij de gevolgen van het ongeval, maar dat een en ander naar het oordeel van het hof niet in de
weg staat aan een redelijke toerekening aan de verdachte. Het hof heeft het met kracht aan de
handrem trekken, terwijl de auto waarin hij zich bevond met een snelheid ongeveer 70 km/u reed,
kennelijk en, mede gelet op hetgeen hiervoor is opgemerkt, niet onbegrijpelijk als de
strafrechtelijk relevante oorzaak van het ongeval aangemerkt, waardoor het redelijk wordt de
gevolgen van dit ongeval aan de verdachte toe te rekenen.

Het middel faalt.

5. Het eerste middel en het tweede middel falen.

6. In het licht van HR 26 mei 2020, ECLI:NL:HR:2020:914, wijs ik er ambtshalve op dat het hof in
de onderhavige zaak vervangende hechtenis heeft verbonden aan de opgelegde
schadevergoedingsmaatregel, waardoor het bestreden arrest in zoverre niet in stand kan blijven.
De Hoge Raad kan in plaats daarvan bepalen dat ten aanzien van de opgelegde
schadevergoedingsmaatregel met toepassing van art. 6:4:20 Sv gijzeling van gelijke duur kan
worden toegepast.

7. Ambtshalve heb ik voor het overige geen grond aangetroffen die tot vernietiging van de
bestreden uitspraak aanleiding behoort te geven.

8. Deze conclusie strekt tot vernietiging van de bestreden uitspraak, maar uitsluitend voor zover
bij de schadevergoedingsmaatregel ten behoeve van het in het arrest genoemde slachtoffer
vervangende hechtenis is toegepast, tot bepaling dat met toepassing van art. 6:4:20 Sv gijzeling
van gelijke duur kan worden toegepast, en tot verwerping van het beroep voor het overige.

De procureur-generaal

bij de Hoge Raad der Nederlanden
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Bijzondere kenmerken Cassatie

Inhoudsindicatie
OM-cassatie. Vrijspraak verdachte t.z.v. dood door schuld door in haar woning in
Nederhorst den Berg op vrijwillige basis voor haar vriendin, in tegenstelling tot
verdachte onbekend met (werking van) GHB, in theeglas GHB in te schenken
zonder deze nauwkeurig af te meten, ten gevolge waarvan vriendin is overleden,
art. 307.1 Sr. Levert verstrekken van ongecontroleerde hoeveelheid GHB
onaanvaardbaar gezondheidsrisico op waardoor verdachte aanmerkelijk
onvoorzichtig, onachtzaam of nalatig heeft gehandeld? HR herhaalt relevante
overwegingen uit ECLI:NL:HR:2015:952 m.b.t. invulling “schuld”. Hof heeft
vastgesteld dat slachtoffer (volwassen vrouw die onbekend was met werking van
GHB) wel eens GHB wilde proberen, dat verdachte GHB in theeglas heeft
ingeschonken en gemengd met cola aan slachtoffer heeft verstrekt waarna
slachtoffer GHB zelf desbewust en vrijwillig heeft ingenomen, dat exacte
hoeveelheid van aan slachtoffer verstrekte GHB niet kan worden bepaald en dat
verdachte eerder van dezelfde GHB vergelijkbare of grotere hoeveelheden heeft
gebruikt en dat dit altijd goed is gegaan. In ’s Hofs overwegingen ligt als zijn niet
onbegrijpelijke oordeel besloten dat - anders dan is tlgd. - niet is komen vast te
staan dat verdachte aan slachtoffer een “(te) grote hoeveelheid, althans meer dan
een gemiddelde gebruikershoeveelheid” heeft verstrekt. Hof heeft vervolgens
geoordeeld dat GHB weliswaar is vermeld op bij Opiumwet behorende lijst I en
door wetgever wordt beschouwd als drug waarvan gebruik onaanvaardbaar risico
voor (volks)gezondheid oplevert, maar dat gelet op hiervoor genoemde
omstandigheden verstrekken aan slachtoffer van GHB niet een zodanig
onaanvaardbaar gezondheidsrisico met zich bracht dat dood van slachtoffer aan
haar schuld in de zin van art. 307 Sr is te wijten. Dat - met waarderingen van
feitelijke aard verweven - oordeel getuigt niet van een onjuiste rechtsopvatting en is
niet onbegrijpelijk. Volgt verwerping. CAG: anders.

Vindplaatsen Rechtspraak.nl 
SR-Updates.nl 2019-0072 met annotatie van J.H.J. Verbaan 
NJB 2019/704 
RvdW 2019/365 
NBSTRAF 2019/101 
JIN 2019/54 met annotatie van C. van Oort 
TPWS 2019/58 

ECLI:NL:HR:2019:336
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Arrest

op het beroep in cassatie tegen een arrest van het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, zittingsplaats
Leeuwarden, van 29 januari 2018, nummer 21/004022-16, in de strafzaak tegen:

[verdachte] , geboren te [geboorteplaats] op [geboortedatum] 1982.

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 P.C. Vegter heeft geconcludeerd tot vernietiging van de bestreden uitspraak en
terugwijzing van de zaak naar het Hof, teneinde deze op het bestaande beroep opnieuw te berechten
en af te doen.

Het middel klaagt over het oordeel van het Hof dat het overlijden van [betrokkene 1] niet aan de
schuld van de verdachte te wijten is.

Aan de verdachte is tenlastegelegd dat:

"zij op of omstreeks 29 maart 2014 te Nederhorst den Berg, gemeente Wijdemeren, althans
in het arrondissement Midden-Nederland, roekeloos, in elk geval grovelijk, althans
aanmerkelijk onvoorzichtig en/of onachtzaam en/of nalatig heeft gehandeld door aan
[betrokkene 1] , terwijl zij wist, althans redelijkerwijs had moeten vermoeden dat deze
geen/weinig ervaring had met het gebruik van verdovende middelen, een (te) grote
hoeveelheid, althans meer dan een normale gebruikershoeveelheid van een verdovend en/of
schadelijk middel (te weten GHB) (ter inname) aan te bieden en/of beschikbaar te stellen
en/of toe te dienen, door genoemde hoeveelheid van dat middel in te schenken in een glas
en/of dat glas en/of dat middel (vervolgens) aan die [betrokkene 1] beschikbaar te stellen
(ter inname), waardoor het aan haar, verdachtes, schuld te wijten is geweest dat die
[betrokkene 1] zodanig letsel, (te weten een GHB-intoxicatie) heeft bekomen, dat deze aan
de gevolgen daarvan is overleden."

Het Hof heeft de verdachte vrijgesproken van het haar tenlastegelegde en heeft daartoe
het volgende overwogen:

"Vaststelling feitelijke gang van zaken

1 Geding in cassatie

2 Beoordeling van het middel
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Uit de inhoud van het dossier en hetgeen daaromtrent ter terechtzittingen in eerste aanleg
en in hoger beroep naar voren is gekomen leidt het hof de navolgende feitelijke gang van
zaken af.

Verdachte en het slachtoffer hebben een prille relatie. Op 29 maart 2014 brengen zij de
middag en avond samen door in de woning van verdachte. Rond 22.00 uur biedt verdachte
[betrokkene 1] GHB aan. [betrokkene 1] geeft aan dit wel eens te willen proberen. De
verdachte heeft de GHB die zij een aantal jaren terug van een bekende had gekregen en in
een afgesloten Spa rood flesje in haar slaapkamer achter haar schoenenkast bewaarde,
ingeschonken in een theeglas en dit gemengd met cola, waarna [betrokkene 1] eerst de
eerste helft van het glas heeft leeggedronken en na zo'n tien tot vijftien minuten de tweede
helft. De verdachte heeft die avond zelf geen GHB gebruikt. Verdachte heeft verklaard dat
[betrokkene 1] na anderhalf uur in slaap is gevallen en na enig porren van de verdachte nog
wakker is geworden, en daarna naar haar eigen kant van het bed is gerold. Verdachte heeft
[betrokkene 1] daarna nog tien minuten in de gaten gehouden en is vervolgens zelf ook in
slaap gevallen. De volgende ochtend rond 05.45 uur bemerkte de verdachte dat [betrokkene
1] niet meer leefde en heeft zij het alarmnummer gebeld.

Door het Nederlands Forensisch Instituut (hierna: NFI) is vastgesteld dat het restant van de
vloeistof in het Spa rood flesje, dat onder verdachte in beslag is genomen, GHB bevat. De
concentratie GHB in de vloeistof is niet onderzocht.

Doodsoorzaak

Toxicologisch onderzoek

Toxicologisch onderzoek door het NFI naar de in het lichaamsmateriaal van [betrokkene 1]
aanwezige stoffen heeft uitgewezen dat in het femoraalbloed een hoge concentratie GHB
van 206 mg/l is aangetroffen, alsook een hoge concentratie GHB van 3600 mg/l in de urine.
De gemeten concentratie GHB in het femoraalbloed van [betrokkene 1] past bij concentraties
gemeten bij personen die zijn overleden ten gevolge van een GHB overdosis. Maar omdat
deze concentratie ook overlapt met concentraties bij personen die hier niet aan zijn
overleden, kan op grond van alleen deze resultaten het overlijden niet worden verklaard.

De conclusie van de toxicoloog is dat door de aanwezigheid van GHB het bewustzijn/gedrag
van [betrokkene 1] ten tijde van het overlijden beïnvloed is en dat GHB in de gemeten
concentratie een bijdrage kan hebben geleverd aan het overlijden van het slachtoffer door
het optreden van centraal dempende effecten. Bij uitsluiting van een meer waarschijnlijke
doodsoorzaak kan het overlijden van het slachtoffer verklaard worden door GHB.

Pathologisch onderzoek

(...)

- sub 11: het toxicologisch onderzoek toonde - voor zover relevant - aan: het
bewustzijn/gedrag van het slachtoffer is ten tijde van het overlijden beïnvloed door de
aanwezigheid van GHB.

De patholoog merkt hierover op: "GHB kan in de gemeten concentratie het overlijden van
slachtoffer verklaren door het optreden van centraal dempende effecten."

De patholoog concludeert dat bij sectie op het lichaam van [betrokkene 1] geen eenduidige
doodsoorzaak is gevonden. Het overlijden kan worden verklaard door verstikking ten
gevolge van samendrukkend geweld op de hals, verstikking ten gevolge van smoren, een
intoxicatie met GHB of een combinatie van twee of al deze factoren.

Conclusie hof

(...)

Uit de verklaringen die verdachte hierover heeft afgelegd en die het hof betrouwbaar acht,
blijkt dat verdachte [betrokkene 1] GHB aangereikt heeft en dat [betrokkene 1] deze ook
heeft ingenomen. Er is een hoge concentratie GHB in het femoraalbloed van [betrokkene 1]
aangetroffen. GHB kan, zo hebben de toxicoloog en patholoog gerapporteerd, in de gemeten
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concentratie een bijdrage hebben geleverd aan het overlijden van [betrokkene 1] door het
optreden van centraal dempende effecten. Van een andere meer waarschijnlijke
doodsoorzaak dan GHB is het hof op grond van het dossier niet gebleken. Het hof sluit zich
omtrent de doodsoorzaak dan ook aan bij het toxicologisch rapport waarin opgenomen is
dat: "Bij uitsluiting van een meer waarschijnlijke doodsoorzaak kan het overlijden van
slachtoffer verklaard worden door GHB" en het pathologisch onderzoek waaruit volgt: "GHB
kan in de gemeten concentratie het overlijden van slachtoffer verklaren door het optreden
van centraal dempende effecten."

Schuldvraag

Het hof dient vervolgens de vraag te beantwoorden of het aan de schuld van verdachte te
wijten is dat [betrokkene 1] is overleden. Uitgangspunt bij de beoordeling van deze vraag is
de verklaring van verdachte inhoudende dat [betrokkene 1] de GHB vrijwillig tot zich heeft
genomen. Het dossier bevat geen objectieve aanwijzingen voor een andersluidende gang
van zaken en het hof gaat hier dan ook van uit.

Beoordelingskader

Voor schuld als bedoeld in artikel 307 Sr moet sprake zijn van een min of meer grove of
aanmerkelijke schuld/aanmerkelijke mate van onvoorzichtigheid. Of hiervan sprake is wordt
volgens jurisprudentie van de HR bepaald door de manier waarop dit in de tenlastelegging
nader is geconcretiseerd en is voorts afhankelijk van het geheel van de gedragingen van de
verdachte, de aard en de ernst daarvan en de overige omstandigheden van het geval.
Onvoorzichtig, onachtzaam of nalatig handelen op zichzelf is niet voldoende om tot een
bewezenverklaring van schuld te kunnen komen. Voor een bewezenverklaring van schuld is
voorts van belang dat de verdachte moest kunnen voorzien dat bepaald gedrag, bestaande
uit handelen of nalaten onvoorzichtig zou zijn en tot bepaalde gevolgen zou kunnen leiden.

Causaliteit

Anders dan de raadsvrouw is het hof van oordeel dat sprake is van een voldoende causaal
verband tussen het verstrekken van GHB van verdachte aan [betrokkene 1] en de dood van
[betrokkene 1] . De enkele omstandigheid dat [betrokkene 1] een volwassen vrouw is die de
GHB zelf en desbewust heeft ingenomen, staat er niet aan in de weg om de daaruit
voortgevloeide dood redelijkerwijs aan verdachte toe te rekenen. [betrokkene 1] was
immers - in tegenstelling tot verdachte zelf - onbekend met (de werking van) GHB en voorts
wat de dosering en de wijze van toedienen betreft geheel afhankelijk van het inzicht van
verdachte en stelde zich in deze lijdzaam op.

Verstrekken GHB geen onaanvaardbaar risico

GHB is vermeld op de bij de Opiumwet behorende lijst I en wordt mitsdien door de wetgever
beschouwd als drugs waarvan het gebruik een onaanvaardbaar risico voor de
(volks)gezondheid oplevert. Uit het zogenoemde Speedbom-arrest van de Hoge Raad (14
april 2015, ECLI:NL:HR:2015:952) volgt een motiveringsplicht voor de rechter indien deze
oordeelt dat het verstrekken van een dergelijke stof door een gemiddeld gebruiker aan een
ander geen onaanvaardbaar risico oplevert.

Op grond van de navolgende omstandigheden is het hof van oordeel dat de verstrekking van
GHB door verdachte - hooguit aan te merken als een gemiddeld gebruiker - aan [betrokkene
1] geen onaanvaardbaar gezondheidsrisico met zich bracht. Van aanmerkelijk onvoorzichtig,
onachtzaam of nalatig handelen van verdachte is daarom geen sprake.

De hoeveelheid GHB die verdachte aan [betrokkene 1] verstrekt heeft is niet vast te stellen.
Verdachte heeft wisselend verklaard over de hoeveelheid GHB die zij voor [betrokkene 1]
heeft ingeschonken. Het hof kan, evenals de rechtbank, op grond van het dossier niet
vaststellen wat de exacte hoeveelheid GHB is geweest die de verdachte voor [betrokkene 1]
heeft ingeschonken. De concentratie GHB is voorts niet onderzocht en derhalve niet meer
vast te stellen. Aldus kan niet beoordeeld worden of verdachte van deze GHB meer dan de
normale gebruikershoeveelheid heeft ingeschonken en daarmee aan [betrokkene 1] een te
hoge dosering heeft aangeboden. Met betrekking tot de hoge concentraties GHB die in het
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2.3.

2.5.1.

2.4.

femoraalbloed en in de urine van [betrokkene 1] zijn aangetroffen, heeft de toxicoloog
gerapporteerd dat uit de literatuur ook voorbeelden bekend zijn van mensen die dergelijke
concentraties hebben overleefd. Op basis van die concentraties alleen kan niet worden
gesproken van een te hoge dosering. In dit verband is relevant de verklaring van de
toxicoloog [betrokkene 2] ter terechtzitting van de rechtbank: "Een beschreven recreatieve
dosis is één tot twee soms drie gram. De hoeveelheid aan vloeistof zegt niks over de
hoeveelheid GHB die erin heeft gezeten. Het gaat om de totale hoeveelheid die is
ingenomen. De concentratie in de vloeistof is te meten door de politie dan wel door de
afdeling verdovende middelen bij het NFI. Als niemand het heeft gemeten, kunnen we
achteraf niet vaststellen wat de concentratie in het flesje was. Het is erg lastig om terug te
rekenen van de concentratie in het bloed naar de concentratie in het drankje." De
hoeveelheid vloeibare GHB (of dit nu twee dopjes, een scheut, een scheutje, of een
aanduiding in milliliters is) die verdachte aan het slachtoffer heeft verstrekt, is derhalve niet
bepalend voor de vraag of sprake was van een veilige niet dodelijke hoeveelheid GHB omdat
voor die vraag de concentratie GHB in die vloeistof bepalend is. Juist die vraag kan niet
beantwoord worden. Specifieke wetenschap van verdachte omtrent de concentratie van de
dosis GHB die zij aan [betrokkene 1] verstrekt heeft is niet vast te stellen evenmin
wetenschap dat een dergelijke dosis tot de dood (anders dan overige gezondheidsrisico's
als verslaving, verstikking, verliezen van bewustzijn) van [betrokkene 1] zou kunnen leiden.
Weliswaar is de wijze waarop verdachte de GHB heeft gedoseerd ongecontroleerd te
noemen, maar zoals uit hetgeen de deskundige heeft verklaard blijkt, zijn er voorbeelden
bekend van mensen die bij deze hoeveelheid/concentratie - wat die dan feitelijk ook is - niet
zijn komen te overlijden. Daarbij neemt het hof in aanmerking dat verdachte verklaard heeft
- en het hof ziet geen aanleiding om aan de betrouwbaarheid van deze verklaringen te
twijfelen - dat zij eerder met anderen van dezelfde GHB vergelijkbare of grotere
hoeveelheden gebruikte en dit altijd goed is gegaan. Evenals de rechtbank, beschouwt het
hof het niet als een feit van algemene bekendheid wat de gangbare recreatieve en veilige
hoeveelheid GHB is en evenmin dat GHB met een kleine wisseling van hoeveelheid van veilig
naar toxisch kan gaan, zoals door de toxicoloog ter terechtzitting van de rechtbank naar
voren is gebracht.

Hoewel GHB op de bij de Opiumwet behorende lijst I staat en mitsdien door de wetgever
wordt beschouwd als drugs waarvan het gebruik een onaanvaardbaar risico voor de
(volks)gezondheid oplevert, brengt het verstrekken van GHB door verdachte aan
[betrokkene 1] onder de hiervoor vermelde omstandigheden geen onaanvaardbaar
gezondheidsrisico met zich op grond waarvan gesteld kan worden dat verdachte
aanmerkelijk onvoorzichtig, onachtzaam of nalatig heeft gehandeld. Verdachte heeft mitsdien
geen schuld in de zin van artikel 307 Sr aan de dood van [betrokkene 1] en zal daarom van
het haar ten laste gelegde worden vrijgesproken."

De tenlastelegging is toegesneden op art. 307 Sr. Die bepaling luidt:

"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.

2. Indien de schuld bestaat in roekeloosheid, wordt hij gestraft met gevangenisstraf van ten
hoogste vier jaren of geldboete van de vierde categorie."

Bij de beoordeling van het middel moet het volgende worden vooropgesteld. Onder schuld als
delictsbestanddeel wordt een min of meer grove of aanmerkelijke schuld verstaan. Of sprake is
van dergelijke schuld in de zin van art. 307 Sr wordt bepaald door de manier waarop die schuld in
de tenlastelegging nader is geconcretiseerd, en is voorts afhankelijk van het geheel van de
gedragingen van de verdachte, de aard en de ernst daarvan en de overige omstandigheden van
het geval. (Vgl. HR 14 april 2015, ECLI:NL:HR:2015:952 wat betreft art. 308 Sr.)

Blijkens de hiervoor onder 2.2.2 weergegeven overwegingen heeft het Hof onder meer
vastgesteld dat:
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2.5.2.

2.6.

- [betrokkene 1] , een volwassen vrouw, die onbekend was met de werking van GHB, wel
eens GHB wilde proberen;

- de verdachte GHB in een theeglas heeft ingeschonken en deze GHB vervolgens gemengd
met cola aan [betrokkene 1] heeft verstrekt, waarna [betrokkene 1] die GHB zelf desbewust
en vrijwillig heeft ingenomen;

- de exacte hoeveelheid van de aan [betrokkene 1] verstrekte GHB niet kan worden
bepaald;

- de verdachte eerder van dezelfde GHB vergelijkbare of grotere hoeveelheden heeft
gebruikt en dat dit altijd goed is gegaan.

In de overwegingen van het Hof ligt als zijn niet onbegrijpelijke oordeel besloten dat niet is
komen vast te staan dat - anders dan is tenlastegelegd - de verdachte aan [betrokkene 1]
een "(te) grote hoeveelheid, althans meer dan een gemiddelde gebruikershoeveelheid"
heeft verstrekt. Het Hof heeft vervolgens geoordeeld dat GHB weliswaar is vermeld op de bij
de Opiumwet behorende lijst I en door de wetgever wordt beschouwd als een drug waarvan
het gebruik een onaanvaardbaar risico voor de (volks)gezondheid oplevert, maar dat gelet
op de hiervoor onder 2.5.1 genoemde omstandigheden het verstrekken aan [betrokkene 1]
van GHB niet een zodanig onaanvaardbaar gezondheidsrisico met zich bracht dat de dood
van [betrokkene 1] aan haar schuld in de zin van art. 307 Sr is te wijten. Dat - met
waarderingen van feitelijke aard verweven - oordeel getuigt niet van een onjuiste
rechtsopvatting en is niet onbegrijpelijk.

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 Y. Buruma,
E.S.G.N.A.I. van de Griend, A.L.J. van Strien en M.J. Borgers, in bijzijn van de waarnemend griffier S.P.
Bakker, en uitgesproken ter openbare terechtzitting van 12 maart 2019.

3 Beslissing
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Instantie Parket bij de Hoge Raad

Datum conclusie 08-01-2019

Datum publicatie 11-03-2019

Zaaknummer 18/03083

Formele relaties Arrest Hoge Raad: ECLI:NL:HR:2019:336 

Rechtsgebieden Strafrecht

Bijzondere kenmerken -

Inhoudsindicatie
Conclusie AG. Vrijspraak van dood door schuld (art. 307 Sr) van het verstrekken
aan vriendin van “een (te) grote hoeveelheid, althans meer dan een normale
gebruikershoeveelheid GHB”. Het door het openbaar ministerie voorgestelde
middel slaagt voor zover het hof heeft geoordeeld dat het gebruik van GHB geen
onaanvaardbaar gevaar voor de volksgezondheid oplevert. De AG adviseert de
Hoge Raad het arrest van het hof te vernietigen.

Vindplaatsen Rechtspraak.nl 
JIN 2019/54 met annotatie van C. van Oort 

Conclusie

Nr. 18/03083
Zitting: 8 januari 2019 (bij vervroeging)

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

1.  Het hof Arnhem-Leeuwarden, zittingsplaats Leeuwarden, heeft op 29 januari 2018 de verdachte
vrijgesproken van het tenlastegelegde.

2.  Mr. M.C. Weel, advocaat-generaal bij het hof, heeft cassatie ingesteld en mr. H.H.J. Knol, advocaat-
generaal bij het ressortsparket, heeft een schriftuur ingezonden, houdende een middel van
cassatie.

3.  Het middel richt zich tegen het oordeel van het hof dat er geen sprake is van ‘schuld’ in de zin van
art. 307 Sr.1

4. Aan de verdachte is tenlastegelegd dat:

“zij op of omstreeks 29 maart 2014 te Nederhorst den Berg, gemeente Wijdemeren, althans in het
arrondissement Midden-Nederland, roekeloos, in elk geval grovelijk, althans aanmerkelijk
onvoorzichtig en/of onachtzaam en/of nalatig heeft gehandeld door aan [betrokkene 1] , terwijl zij
wist, althans redelijkerwijs had moeten vermoeden dat deze geen/weinig ervaring had met het
gebruik van verdovende middelen, een (te) grote hoeveelheid, althans meer dan een normale
gebruikershoeveelheid van een verdovend en/of schadelijk middel (te weten GHB) (ter inname) aan te
bieden en/of beschikbaar te stellen en/of toe te dienen, door genoemde hoeveelheid van dat middel in
te schenken in een glas en/of dat glas en/of dat middel (vervolgens) aan die [betrokkene 1]
beschikbaar te stellen (ter inname), waardoor het aan haar, verdachtes, schuld te wijten is geweest
dat die [betrokkene 1] zodanig letsel, (te weten een GHB- intoxicatie) heeft bekomen, dat deze aan
de gevolgen daarvan is overleden.”

5. Voor zover van belang heeft het hof het volgende overwogen:

ECLI:NL:PHR:2019:12
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“Vaststelling feitelijke gang van zaken

Uit de inhoud van het dossier en hetgeen daaromtrent ter terechtzittingen in eerste aanleg en in
hoger beroep naar voren is gekomen leidt het hof de navolgende feitelijke gang van zaken af.

Verdachte en het slachtoffer hebben een prille relatie. Op 29 maart 2014 brengen zij de middag en
avond samen door in de woning van verdachte. Rond 22.00 uur biedt verdachte [betrokkene 1] GHB
aan. [betrokkene 1] geeft aan dit wel eens te willen proberen. De verdachte heeft de GHB die zij een
aantal jaren terug van een bekende had gekregen en in een afgesloten Spa rood flesje in haar
slaapkamer achter haar schoenenkast bewaarde, ingeschonken in een theeglas en dit gemengd met
cola, waarna [betrokkene 1] eerst de eerste helft van het glas heeft leeggedronken en na zo'n tien
tot vijftien minuten de tweede helft. De verdachte heeft die avond zelf geen GHB gebruikt. Verdachte
heeft verklaard dat [betrokkene 1] na anderhalf uur in slaap is gevallen en na enig porren van de
verdachte nog wakker is geworden, en daarna naar haar eigen kant van het bed is gerold. Verdachte
heeft [betrokkene 1] daarna nog tien minuten in de gaten gehouden en is vervolgens zelf ook in slaap
gevallen. De volgende ochtend rond 05.45 uur bemerkte de verdachte dat [betrokkene 1] niet meer
leefde en heeft zij het alarmnummer gebeld.

Door het Nederlands Forensisch Instituut (hierna: NFI) is vastgesteld dat het restant van de vloeistof
in het Spa rood flesje, dat onder verdachte in beslag is genomen, GHB bevat. De concentratie GHB in
de vloeistof is niet onderzocht.

Doodsoorzaak

Toxicologisch onderzoek

Toxicologisch onderzoek door het NFI naar de in het lichaamsmateriaal van [betrokkene 1] aanwezige
stoffen heeft uitgewezen dat in het femoraalbloed een hoge concentratie GHB van 206 mg/l is
aangetroffen, alsook een hoge concentratie GHB van 3600 mg/l in de urine. De gemeten concentratie
GHB in het femoraalbloed van [betrokkene 1] past bij concentraties gemeten bij personen die zijn
overleden ten gevolge van een GHB overdosis. Maar omdat deze concentratie ook overlapt met
concentraties bij personen die hier niet aan zijn overleden, kan op grond van alleen deze resultaten
het overlijden niet worden verklaard.

De conclusie van de toxicoloog is dat door de aanwezigheid van GHB het bewustzijn/gedrag van
[betrokkene 1] ten tijde van het overlijden beïnvloed is en dat GHB in de gemeten concentratie een
bijdrage kan hebben geleverd aan het overlijden van het slachtoffer door het optreden van centraal
dempende effecten. Bij uitsluiting van een meer waarschijnlijke doodsoorzaak kan het overlijden van
het slachtoffer verklaard worden door GHB.
Pathologisch onderzoek

Pathologisch onderzoek heeft uitgewezen dat bij [betrokkene 1] meerdere letsels zijn waargenomen
tijdens de sectie. Onderstaande letsels kunnen blijkens het NFI rapport ‘Pathologie Onderzoek’ van 13
augustus 2014, een bijdrage hebben geleverd aan het overlijden van het slachtoffer: 
- sub 3: een vaag begrensde, blauwe, onderhuidse bloeduitstorting in het gelaat ter plaatse van de
rechter kaakhoek en in de diepere halsspieren daaronder.

Daarvan wordt door de patholoog opgemerkt: “De letsels sub 3 waren recent en het gevolg van bij leven
opgetreden inwerking van uitwendig, mechanisch geweld. Dit geweld kan stomp of botsend zijn geweest. Ze
kunnen echter ook zijn ontstaan ten gevolge van inwerking van samendrukkend geweld bijvoorbeeld
gelijktijdig met het mogelijk opgetreden samendrukkende geweld op de bovenlip.” 
- sub 4: een paarsblauwe bloeduitstorting in het onderhuidse weefsel rechts in de hals, kleine
bloeduitstortingen in de oppervlakkige halsspieren en meer uitgesproken bloeduitstortingen in de
diepe halsspieren voornamelijk in de onderste helft beiderzijds, bloeduitstorting in en om de
onderpool van de rechterkwab van de schildklier.

De patholoog beschrijft: “De letsels sub 4 waren bij leven ontstaan en het gevolg van uitwendig
mechanisch samendrukkend en/of stomp botsend geweld, zoals bijvoorbeeld bij de keel grijpen, een ‘band’
om de hals aanbrengen, (zich) stoten of slaan. De letsels waren klein, dit past beter bij geringe
geweldsinwerking dan bij grote(re) geweldsinwerking. Veranderingen die eventueel zouden kunnen passen
bij substantieel omsnoerend geweld op de hals zoals beschadigingen en/of breuken van het tongbeen of het
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strottenhoofd of talrijkere puntvormige bloeduitstortingen in de bindvliezen werden niet aangetroffen.
Hierbij dient te worden opgemerkt dat de kans op het optreden van beschadigingen en/of breuken van het
strottenhoofd in het voorliggende geval minder waarschijnlijk is gelet op het gegeven dat deze structuur
nog elastisch was en dus niet (volledig) verbeend, waardoor deze minder makkelijk beschadigd raakt. Het
ontbreken van deze afwijkingen sluit substantieel geweld op de hals echter niet volledig uit en daarom is
(enige) mate van verstikking niet volledig uit te sluiten.” 
- sub 5: een bloeduitstorting aan de binnenzijde van de bovenlip links.

De patholoog beschrijft: “Het letsel aan de bovenlip was het gevolg van bij leven opgetreden inwerking van
uitwendig mechanisch geweld. Dit geweld kan botsend of samendrukkend zijn. Indien er sprake was van
een samendrukkend geweld op de mond, waarbij ook de neus was bedekt kan dit hebben geleid tot of
bijgedragen aan verstikking door belemmering van inademing van lucht (smoren). Smoren leidt in het
algemeen niet tot het ontstaan van stipvormige bloeduitstortingen en is middels een sectie niet aan te
tonen. Indien er sprake zou zijn geweest van smoren kan dit het overlijden verklaren of een bijdrage
hieraan hebben geleverd.”

- sub 11: het toxicologisch onderzoek toonde - voor zover relevant - aan: het bewustzijn/gedrag van
het slachtoffer is ten tijde van het overlijden beïnvloed door de aanwezigheid van GHB.

De patholoog merkt hierover op: “GHB kan in de gemeten concentratie het overlijden van slachtoffer
verklaren door het optreden van centraal dempende effecten.”
De patholoog concludeert dat bij sectie op het lichaam van [betrokkene 1] geen eenduidige
doodsoorzaak is gevonden. Het overlijden kan worden verklaard door verstikking ten gevolge
samendrukkend geweld op de hals, verstikking ten gevolge van smoren, een intoxicatie met GHB of
een combinatie van twee of al deze factoren.

Conclusie hof

Op grond van het dossier kan niet vastgesteld worden dat de door de patholoog onder 3, 4 en 5
genoemde letsels door verdachte zijn toegebracht. Uit het dossier is voorts niet op te maken dat
anderen dit letsel aan [betrokkene 1] hebben toegebracht. Uit de verklaringen die verdachte hierover
heeft afgelegd en die het hof betrouwbaar acht, blijkt dat verdachte [betrokkene 1] GHB aangereikt
heeft en dat [betrokkene 1] deze ook heeft ingenomen. Er is een hoge concentratie GHB in het
femoraalbloed van [betrokkene 1] aangetroffen. GHB kan, zo hebben de toxicoloog en patholoog
gerapporteerd, in de gemeten concentratie een bijdrage hebben geleverd aan het overlijden van
[betrokkene 1] door het optreden van centraal dempende effecten. Van een andere meer
waarschijnlijke doodsoorzaak dan GHB is het hof op grond van het dossier niet gebleken Het hof sluit
zich omtrent de doodsoorzaak dan ook aan bij het toxicologisch rapport waarin opgenomen is dat: “Bij
uitsluiting van een meer waarschijnlijke doodsoorzaak kan het overlijden van slachtoffer verklaard worden
door GHB” en het pathologisch onderzoek waaruit volgt: “GHB kan in de gemeten concentratie het
overlijden van slachtoffer verklaren door het optreden van centraal dempende effecten.”

Schuldvraag

Het hof dient vervolgens de vraag te beantwoorden of het aan de schuld van verdachte te wijten is
dat [betrokkene 1] is overleden. Uitgangspunt bij de beoordeling van deze vraag is de verklaring van
verdachte inhoudende dat [betrokkene 1] de GHB vrijwillig tot zich heeft genomen Het dossier bevat
geen objectieve aanwijzingen voor een andersluidende gang van zaken en het hof gaat hier dan ook
van uit.

Beoordelingskader

Voor schuld als bedoeld in artikel 307 Sr moet sprake zijn van een min of meer grove of aanmerkelijke
schuld/aanmerkelijke mate van onvoorzichtigheid. Of hiervan sprake is wordt volgens jurisprudentie
van de HR bepaald door de manier waarop dit in de tenlastelegging nader is geconcretiseerd en is
voorts afhankelijk van het geheel van de gedragingen van de verdachte, de aard en de ernst daarvan
en de overige omstandigheden van het geval. Onvoorzichtig, onachtzaam of nalatig handelen op
zichzelf is niet voldoende om tot een bewezenverklaring van schuld te kunnen komen. Voor een
bewezenverklaring van schuld is voorts van belang dat de verdachte moest kunnen voorzien dat
bepaald gedrag, bestaande uit handelen of nalaten onvoorzichtig zou zijn en tot bepaalde gevolgen
zou kunnen leiden.
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Causaliteit

Anders dan de raadsvrouw is het hof van oordeel dat sprake is van een voldoende causaal verband
tussen het verstrekken van GHB van verdachte aan [betrokkene 1] en de dood van [betrokkene 1] .
De enkele omstandigheid dat [betrokkene 1] een volwassen vrouw is die de GHB zelf en desbewust
heeft ingenomen, staat er niet aan in de weg om de daaruit voortgevloeide dood redelijkerwijs aan
verdachte toe te rekenen. [betrokkene 1] was immers - in tegenstelling tot verdachte zelf - onbekend
met (de werking van) GHB en voorts wat de dosering en de wijze van toedienen betreft geheel
afhankelijk van het inzicht van verdachte en stelde zich in deze lijdzaam op.
Verstrekken GHB geen onaanvaardbaar risico

GHB is vermeld op de bij de Opiumwet behorende lijst I en wordt mitsdien door de wetgever
beschouwd als drugs waarvan het gebruik een onaanvaardbaar risico voor de (volks)gezondheid
oplevert. Uit het zogenoemde Speedbom-arrest van de Hoge Raad (14 april 2015,
ECLI:NL:HR:2015:952) volgt een motiveringsplicht voor de rechter indien deze oordeelt dat het
verstrekken van een dergelijke stof door een gemiddeld gebruiker aan een ander geen
onaanvaardbaar risico oplevert.

Op grond van de navolgende omstandigheden is het hof van oordeel dat de verstrekking van GHB
door verdachte - hooguit aan te merken als een gemiddeld gebruiker - aan [betrokkene 1] geen
onaanvaardbaar gezondheidsrisico met zich bracht. Van aanmerkelijk onvoorzichtig, onachtzaam of
nalatig handelen van verdachte is daarom geen sprake.

De hoeveelheid GHB die verdachte aan [betrokkene 1] verstrekt heeft is niet vast te stellen. Verdachte
heeft wisselend verklaard over de hoeveelheid GHB die zij voor [betrokkene 1] heeft ingeschonken.
Het hof kan, evenals de rechtbank, op grond van het dossier niet vaststellen wat de exacte
hoeveelheid GHB is geweest die de verdachte voor [betrokkene 1] heeft ingeschonken. De
concentratie GHB is voorts niet onderzocht en derhalve niet meer vast te stellen. Aldus kan niet
beoordeeld worden of verdachte van deze GHB meer dan de normale gebruikershoeveelheid heeft
ingeschonken en daarmee aan [betrokkene 1] een te hoge dosering heeft aangeboden. Met
betrekking tot de hoge concentraties GHB die in het femoraalbloed en in de urine van [betrokkene 1]
zijn aangetroffen, heeft de toxicoloog gerapporteerd dat uit de literatuur ook voorbeelden bekend zijn
van mensen die dergelijke concentraties hebben overleefd. Op basis van die concentraties alleen kan
niet worden gesproken van een te hoge dosering. In dit verband is relevant de verklaring van de
toxicoloog [betrokkene 2] ter terechtzitting van de rechtbank: “Een beschreven recreatieve dosis is één
tot twee soms drie gram. De hoeveelheid aan vloeistof zegt niks over de hoeveelheid GHB die erin heeft
gezeten. Het gaat om de totale hoeveelheid die is ingenomen. De concentratie in de vloeistof is te meten
door de politie dan wel door de afdeling verdovende middelen bij het NFI. Als niemand het heeft gemeten
kunnen we achteraf niet vaststellen wat de concentratie in het flesje was. Het is erg lastig om terug te
rekenen van de concentratie in het bloed naar de concentratie in het drankje.” De hoeveelheid vloeibare
GHB (of dit nu twee dopjes, een scheut, een scheutje, of een aanduiding in milliliters is) die verdachte
aan het slachtoffer heeft verstrekt, is derhalve niet bepalend voor de vraag of sprake was van een
veilige niet dodelijke hoeveelheid GHB omdat voor die vraag de concentratie GHB in die vloeistof
bepalend is. Juist die vraag kan niet beantwoord worden. Specifieke wetenschap van verdachte
omtrent de concentratie van de dosis GHB die zij aan [betrokkene 1] verstrekt heeft is niet vast te
stellen evenmin wetenschap dat een dergelijke dosis tot de dood (anders dan overige
gezondheidsrisico's als verslaving, verstikking, verliezen van bewustzijn) van [betrokkene 1] zou
kunnen leiden. Weliswaar is de wijze waarop verdachte de GHB heeft gedoseerd ongecontroleerd te
noemen, maar zoals uit hetgeen de deskundige heeft verklaard blijkt, zijn er voorbeelden bekend van
mensen die bij deze hoeveelheid/concentratie - wat die dan feitelijk ook is - niet zijn komen te
overlijden. Daarbij neemt het hof in aanmerking dat verdachte verklaard heeft - en het hof ziet geen
aanleiding om aan de betrouwbaarheid van deze verklaringen te twijfelen - dat zij eerder met
anderen van dezelfde GHB vergelijkbare of grotere hoeveelheden gebruikte en dit altijd goed is
gegaan. Evenals de rechtbank, beschouwt het hof het niet als een feit van algemene bekendheid wat
de gangbare recreatieve en veilige hoeveelheid GHB is en evenmin dat GHB met een kleine wisseling
van hoeveelheid van veilig naar toxisch kan gaan, zoals door de toxicoloog ter terechtzitting van de
rechtbank naar voren is gebracht.
Hoewel GHB op de bij de Opiumwet behorende lijst I staat en mitsdien door de wetgever wordt
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beschouwd als drugs waarvan het gebruik een onaanvaardbaar risico voor de (volks)gezondheid
oplevert, levert het verstrekken van GHB door verdachte aan [betrokkene 1] onder de hiervoor
vermelde omstandigheden geen onaanvaardbaar gezondheidsrisico met zich op grond waarvan
gesteld kan worden dat verdachte aanmerkelijk onvoorzichtig, onachtzaam of nalatig heeft gehandeld.
Verdachte heeft mitsdien geen schuld in de zin van artikel 307 Sr aan de dood van [betrokkene 1] en
zal daarom van het haar ten laste gelegde worden vrijgesproken.”

6. De inhoud van het middel is als volgt: “Schending van het recht en/of verzuim van vormen waarvan
de niet-inachtneming nietigheid meebrengt als bedoeld in art. 79 lid 1 RO, meer in het bijzonder
schending van art. 307 Sr, aangezien, zoals hierna nader zal worden toegelicht, het Hof onder de door
het Hof vastgestelde omstandigheden niet heeft kunnen komen tot zijn oordeel dat het verstrekken
van GHB aan het slachtoffer geen onaanvaardbaar gezondheidsrisico oplevert op grond waarvan
gesteld kan worden dat de verdachte aanmerkelijk onvoorzichtig, onachtzaam of nalatig heeft
gehandeld. Gelet daarop is ’s Hofs oordeel dan ook niet zonder meer begrijpelijk, althans
ontoereikend gemotiveerd.” Onder verwijzing naar het Speedbomarrest van de Hoge Raad uit 2015
wordt gesteld dat (1) de verstrekking van GHB in dit geval wel een onaanvaardbaar gezondheidsrisico
meebrengt en dat (2) er (daarom) sprake is van schuld in de zin van art. 307 Sr.

7. In de volgende randnummers komt nu eerst het kader voor de beoordeling van het middel aan de
orde: delictsomschrijving (8), tenlastelegging (9 en 10), de inhoud van de culpa (11), het
Speedbomarrest (12) en enige informatie over de gezondheidsrisico’s van GHB (13 en 14). Daarna
volgt de bespreking van de kern van het middel.

8. Art. 307 Sr luidt als volgt:

“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. 
2. Indien de schuld bestaat in roekeloosheid, wordt hij gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste
vier jaren of geldboete van de vierde categorie.”

9. De tenlastelegging houdt een omschrijving in van het verband tussen enkele in ernst uiteenlopende
verschijningsvormen van culpa en het letsel (GHB-intoxicatie) dat tot de dood heeft geleid. De feitelijke
omschrijving van de gedraging bevat twee verbijzonderingen die naar ik aanneem beogen het culpoze
karakter tot uitdrukking te brengen. Er moet tenminste vaststaan dat het om een (te) grote
hoeveelheid, althans voor een gebruiker meer dan gebruikelijke hoeveelheid, is gegaan en verder dat
de GHB in een glas is geschonken. Dat het eerste op zijn minst onvoorzichtig kan zijn behoeft geen
toelichting. Mogelijk is met schenken in een glas bedoeld tot uitdrukking te brengen dat de
maatvoering bij de verstrekking van het middel nogal globaal en daarmee onvoorzichtig was, maar dat
staat er niet met zoveel woorden. Voor het overige bevat de tenlastelegging nog een bijzondere
omstandigheid die (ook in het kader van de culpa) in aanmerking moet worden genomen: de
verdachte wist, althans had redelijkerwijs moeten vermoeden, dat het slachtoffer geen/weinig
ervaring had met het gebruik van verdovende middelen.

10. De bewijsmotivering van de vrijspraak door het hof houdt niet met zoveel woorden in dat het hof
bepaalde onderdelen van de tenlastelegging wel bewezen acht, maar het is duidelijk dat het hof in
zijn vaststellingen er in ieder geval van uitgaat dat er een causaal verband is tussen de verstrekking
van GHB en de dood en dat er GHB in een glas is geschonken, terwijl mij op zijn minst in de
bewijsoverweging nog besloten lijkt te liggen dat de verdachte redelijkerwijs had moeten vermoeden
dat het slachtoffer geen/weinig ervaring had met het gebruik van verdovende middelen.2 De vrijspraak
spitst zich toe op het verstrekken van een (te) grote, althans ongebruikelijk grote hoeveelheid GHB.
Dat is in de tenlastelegging de centrale (culpoze) gedraging.

11. Voor culpa is min of meer grove schuld of anders uitgedrukt aanmerkelijke (verwijtbare)
onvoorzichtigheid vereist.3 Het gaat om gedragingen waarbij kan en moet worden voorzien dat een in
de wet genoemd gevolg zal intreden. Zeker als het gedrag uit nalaten bestaat komt een eventueel op
de verdachte rustende zorgplicht in beeld en kan een dergelijke zorgplicht voor het bewijs van culpa
van grote betekenis zijn.4 Niet elk risico behoeft te worden vermeden.5 Naar mate een
voorzorgsmaatregel eenvoudiger te treffen is, lijkt mij het niet overvraagd ook kleinere risico’s te
vermijden.6 Aan de verhouding tussen verdachte en slachtoffer komt betekenis toe. Voor de
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onderhavige zaak geldt dat - hoewel de relatie nog pril was - van de partner in het algemeen eerder
ingrijpen mag worden verwacht dan van willekeurige anderen.7 Niet uitgesloten is dat deugdelijke
meerkennis van de verdachte daarbij betekenis toekomt.

12. De Hoge Raad overwoog in het zogenaamde Speedbomarrest:8

“3.5. Het Hof heeft geoordeeld dat de verdachte kennelijk ervan is uitgegaan dat verstrekking van een
(amfetamine bevattende) ‘speedbom’ aan [betrokkene 1] niet een onaanvaardbaar gezondheidsrisico
met zich bracht, zodat geen sprake is van aanmerkelijk onvoorzichtig, onachtzaam of nalatig gedrag
en dat niet is komen vast te staan dat de verdachte op dit punt beter had moeten weten.
3.6. Dat oordeel is niet zonder meer begrijpelijk. In aanmerking genomen (i) dat de stoffen vermeld op
de bij de Opiumwet behorende lijst I, waartoe ook amfetamine behoort, door de wetgever worden
beschouwd als drugs waarvan het gebruik een onaanvaardbaar risico voor de (volks)gezondheid
oplevert; en (ii) dat de verdachte, die door het Hof wordt gezien als een “gemiddelde drugsgebruiker”
de amfetamine heeft verstrekt aan een minderjarige persoon had het Hof nader moeten motiveren op
grond van welke feiten en omstandigheden de verdachte ervan mocht uitgaan dat het verstrekken
van een “speedbom” aan die persoon niet een onaanvaardbaar risico met zich bracht.”

13. Aan een door het Trimbos-instituut opgestelde publieksfolder GHB (2012) ontleen ik het volgende:

“GHB kan verkeerd vallen. De gebruiker voelt zich dan duizelig, misselijk of verward. GHB ontremt.
Hierdoor doen mensen soms dingen waar ze later spijt van hebben, bijvoorbeeld op seksueel gebied.

GHB kan tot bewusteloosheid leiden. De dosis die een aangenaam effect kan geven, ligt dicht bij een
dosis waarvan je bewusteloos raakt. Iemand is dan niet meer wakker te krijgen. Dat kan wel vier uur
duren. Bewusteloos raken is gevaarlijk. GHB dempt de ademhaling en de gebruiker kan stikken in zijn
eigen tong of braaksel. Iemand die door GHB bewusteloos is geraakt, kan niet meer bewegen en is
volledig afhankelijk van anderen.

GHB dempt de ademhaling. Daarom kunnen hogere doseringen levensgevaarlijk zijn. Ook combinaties
van GHB met andere dempende middelen, zoals alcohol en slaap- en kalmeringsmiddelen, kunnen de
ademhaling teveel dempen. Als iemand door GHB bewusteloos is geraakt, is niet altijd goed te merken
of iemand nog ademhaalt. Daarom is medische controle in dergelijke gevallen noodzakelijk.

GHB beïnvloedt de rijvaardigheid. GHB verslechtert het reactievermogen. Onder invloed van GHB kun je
niet meer goed aan het verkeer deelnemen.

GHB is verslavend. Wie regelmatig gebruikt, kan verslaafd raken aan GHB. GHB geeft al vrij snel
ontwenningsverschijnselen. In het begin zijn die nog mild; mensen worden onrustig, angstig of rillerig
als ze niet gebruiken. Na enkele weken of maanden van intensief gebruik kunnen de
ontwenningsverschijnselen riskant worden en is begeleiding van een arts bij het stoppen
noodzakelijk.

GHB kan je geheugen en concentratie verslechteren. Mensen die regelmatig GHB gebruiken, krijgen
soms problemen met hun geheugen en concentratie. Leren gaat moeilijker. Dit kan een gevolg zijn van
langdurig gebruik of van meerdere malen bewusteloos raken.”

14. Op 5 november 2018 publiceerde het Trimbos-instituut een nieuwsbericht9 met onder meer de
volgende inhoud:

“Het gebruik van GHB in de algemene populatie is vrij beperkt, maar er zijn relatief veel acute
gezondheidsincidenten.

In 2016 gebruikte ongeveer 40.000 volwassenen het middel “in het afgelopen jaar”. GHB was in 2017
betrokken bij 22% van de incidenten die in de Monitor Drugsincidenten (MDI) zijn gerapporteerd. Dat
is veel in vergelijking met andere middelen, die vaker gebruikt worden maar waar minder incidenten
mee zijn.

Zo heeft cannabis 880.000 laatste jaar gebruikers in 2016 en was in 2017 bij 25% van de incidenten
sprake van cannabisgebruik. Xtc telt 390.000 laatste jaar gebruikers en bij 30% van de incidenten
was sprake van xtc gebruik.
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De mate van vergiftiging bij GHB-incidenten is zorgwekkend hoog en substantieel hoger dan bij de
andere drugs. 
Gegevens van spoedeisende eerste hulp afdelingen (SEH’s) uit de MDI laten zien dat 85% van de
patiënten onder invloed van GHB een matige of ernstige vergiftiging heeft. Dat wil zeggen dat zij niet
goed of helemaal niet meer aanspreekbaar zijn. Een deel van hen is in coma. Bij de ambulances is de
mate van vergiftiging nog hoger: 88% heeft na gebruik van GHB als enige drug (al dan niet in
combinatie met alcohol) een matige of ernstige vergiftiging. Op EHBO-posten is dat 62%, schrikbarend
hoog in vergelijking met cannabis (15%), xtc (22%) en amfetamine (14%).”

En
“Een GHB-coma is een ernstige complicatie. 
Tijdens een coma zijn reflexen minder of afwezig en kan je stikken in braaksel of spuug. Tijdens een
coma daalt de ademhaling en ontstaat zuurstoftekort in de hersenen. Dat kan schade geven aan
hersenfuncties; zeker als een gebruiker vaker in coma belandt. Tijdens een coma weet je niet wat
anderen met je doen en ben je dus erg kwetsbaar, bijvoorbeeld voor seksueel misbruik of diefstal.

GHB is een zwaar verslavende stof.

GHB-gebruikers kunnen in korte tijd verslaafd raken. Veel GHB-verslaafden hebben lange tijd zelf niet
door dat ze verslaafd zijn. Afkicken van een GHB-verslaving is heel moeilijk. De kans op terugval na
afkicken is heel groot. Als iemand die verslaafd is aan GHB plotseling stopt met gebruik kunnen de
acute onttrekkingsverschijnselen levensbedreigend zijn.”

15. Dan nu terug naar de kern van het middel. Het hof heeft onder verwijzing naar het
Speedbomarrest van de Hoge Raad als uitgangspunt gekozen dat middelen als GHB die staan vermeld
op de bij de Opiumwet behorende lijst I een onaanvaardbaar risico voor de (volks)gezondheid
opleveren. In de lijn van rechtsoverweging 3.6. uit het Speedbomarrest heeft het hof bijzondere
redenen gegeven dat in het onderhavige geval desondanks geen sprake is van een onaanvaardbaar
gezondheidsrisico. De gekozen structuur van besluitvorming sluit daarmee aan bij de rechtspraak van
de Hoge Raad, maar dat is niet alles.

15. Die bijzondere redenen voor afwijking van het uitgangspunt zijn gebaseerd op de volgende
feitelijke vaststellingen van het hof over (het gebruik van) GHB:

In het femoraalbloed van het slachtoffer is een hoge concentratie GHB van 206 mg/l aangetroffen
en in de urine een hoge concentratie van 3600 mg/l.
Het slachtoffer was onbekend met (de werking van) GHB, wat de dosering en wijze van toediening

geheel afhankelijk van het inzicht van de verdachte maakte en stelde zich lijdzaam op.
Het slachtoffer heeft de GHB vrijwillig tot zich genomen. Het dossier bevat geen objectieve

aanwijzingen voor een andersluidende gang van zaken en het hof gaat hier dan ook van uit.
De verdachte is hooguit een gemiddeld gebruiker.
De concentratie GHB in de vloeistof is niet onderzocht.
GHB kan in de gemeten concentratie het overlijden van het slachtoffer verklaren door het optreden

van centraal dempende effecten.
De hoeveelheid GHB die de verdachte aan het slachtoffer heeft verstrekt is niet vast te stellen.
De verdachte heeft eerder met anderen van dezelfde GHB vergelijkbare of grotere hoeveelheden

gebruikt en dit is altijd goed gegaan.

17. Het oordeel van het hof houdt in dat voor de schuldvaststelling bepalend is of er sprake is van een
onaanvaardbaar gezondheidsrisico en daarvan kan volgens het hof slechts sprake zijn indien de
hoeveelheid en de concentratie van de GHB is vast te stellen. Dat betekent dat schuld als bedoeld in
art. 307 Sr bij verstrekking van GHB slechts zou zijn vast te stellen indien de hoeveelheid en de
concentratie van GHB bekend zijn. Dat gaat veel te ver. De omstandigheden dat bij verstrekking en
gebruik door de verdachte van vergelijkbare of zelfs grotere hoeveelheden GHB het steeds goed is
gegaan en dat bij dezelfde aangetroffen hoge concentraties GHB in bloed en urine er volgens het NFI
ook gevallen zijn waarbij de dood niet is gevolgd, zijn niet zonder meer bepalend voor de
aanwezigheid van schuld. Het gaat er niet om of de verdachte er op rekende dat het wel goed zou
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gaan, maar of ze daarop mocht rekenen.10 De slotsom is dat het hof een te strenge, althans onjuiste
maatstaf heeft aangelegd voor schuld in de zin van culpa als bedoeld in art. 307 Sr.

18. De vraag komt op of dit tot cassatie moet leiden. Bewezen moet worden: “een (te) grote
hoeveelheid, althans meer dan een normale gebruikershoeveelheid” GHB. Daarmee heeft het
openbaar ministerie een (onnodige) drempel opgeworpen. Immers mede in het licht van het
Speedbomarrest kunnen ook normale gebruikershoeveelheden een onaanvaardbaar
gezondheidsrisico opleveren. Dat blijkt al uit de plaatsing van GHB op lijst I behorende bij de
Opiumwet. In een dergelijk geval is het onaanvaardbare gezondheidsrisico op zich zelf nog
onvoldoende voor schuld. Er moet in de woorden van Keijzer wel laakbaar gedrag bijkomen.11 Het hof
heeft feitelijk vastgesteld dat de hoeveelheid GHB die de verdachte aan het slachtoffer heeft verstrekt
niet is vast te stellen. Dat betekent dat bewijs ontbreekt voor een (te) grote hoeveelheid, althans
meer dan een normale gebruikershoeveelheid.

19. Hoewel met enige aarzeling12 zal ik niet concluderen dat deze feitelijke waardering van het hof er
zonder meer toe moet leiden dat cassatie achterwege kan blijven. Het middel slaagt.

20. Deze conclusie strekt tot vernietiging van de bestreden uitspraak en terugwijzing van de zaak
naar het hof, teneinde deze op het bestaande beroep opnieuw te berechten en af te doen.

De Procureur-Generaal

bij de Hoge Raad der Nederlanden

AG

De problematiek van het gebruik van GHB met fatale afloop is tevens aan de orde in een zaak onder
nummer 17/03062 waarin ik heden eveneens concludeer.

Zie de tweede vaststelling van het hof onder randnummer 16 hierna.

Zie W.H. Vellinga, Van mate van schuld: over ondergrens (en bovengrens) van culpa in het Nederlands
strafrecht, Den Haag: Boom Juridische uitgevers 2012. De Hullu, a.w., p. 266 e.v.

Vellinga, a.w., p. 150.

HR 7 februari 2012, ECLI:NL:HR:2012:BU2878, NJ 2012/119 (Klimwand).

Zo begrijp ik ook Vellinga, a.w., p. 183. Vgl. over de toerekening van een ingetreden risico aan
(enigszins) gevaarzettend gedrag ook HR 29 juni 2010, ECLI:NL:HR:2010:BL5630, m.nt. Mevis
(Kampvuur Castricum).

In dit verband laat ik de termen maatman of criteriumfiguur vallen: wat kan gelet op de
omstandigheden van een partner worden verwacht? Vgl. Vellinga, a.w., p. 184-185.

HR 14 april 2015, ECLI:NL:HR:2015:952, NJ 2015/269 m.nt. Keijzer.

www.trimbos.nl/actueel/nieuws/bericht/cijfers-over-ghb-gebruikers-en-incidenten.

Zie de hierboven onder randnummer 12 geciteerde laatste zin van rechtsoverweging 3.6. van het
Speedbomarrest en de noot van Keijzer daarbij onder 4.

De term laakbaar gebruikt Keijzer in onderdeel 2 (causaliteit) van zijn noot bij het Speedbomarrest.
Dat laakbare gedrag oordeelde het hof Den Haag na terugwijzing van de Speedbomzaak aanwezig:
de verdachte had door leeftijd en ervaring een zeker overwicht en moedigde het slachtoffer door te
zeggen ‘dat het leuk was’, ‘dat het geen kwaad kon’ en dat de werkzame stof hetzelfde was als die in
AHDH-pillen aan tot het gebruik van de speedbom. Het arrest van het hof is van 9 oktober 2015, rolnr.
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22-001867-15 en niet gepubliceerd op rechtspraak.nl. In de thans in cassatie aan de orde zijnde zaak
bevat de tenlastelegging nog het schenken van GHB in een glas en de wetenschap van de verdachte
dat het slachtoffer geen/weinig ervaring had met het gebruik van verdovende middelen als
onderbouwing van het gezondheidsrisico en/of ‘laakbaar gedrag’. Of het bewijs daarvan naast het
gezondheidsrisico en een wel bewezen (te) grote hoeveelheid/meer dan een normale
gebruikershoeveelheid voldoende is voor schuld lijkt mij geen gelopen koers. Vaststellingen over de
noodzaak van het treffen van voorzorgmaatregelen ontbreken. Voor culpa is meer vereist dan alleen
een onaanvaardbaar gezondheidsrisico. Immers niet elke dealer is strafrechtelijk aansprakelijk voor
de gevolgen van het gebruik van door hem verstrekte drugs.

Ik moet toegeven dat die aarzeling niet slechts wordt gevoed door de wijze van tenlasteleggen en
de feitelijke vaststellingen van het hof, maar ook - het mag in cassatie geen rol spelen - de inhoud van
het dossier.
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Instantie Hoge Raad

Datum uitspraak 18-02-2020

Datum publicatie 18-02-2020

Zaaknummer 18/01834

Formele relaties Conclusie: ECLI:NL:PHR:2019:1212 

Rechtsgebieden Strafrecht

Bijzondere kenmerken Cassatie

Inhoudsindicatie
Medeplegen poging doodslag door samen met medeverdachte gewapende
confrontatie aan te gaan met groep die grote partij hennep te koop aanbiedt, terwijl
verdachte en medeverdachte plan hebben opgevat verkopers d.m.v. vals geld te
rippen dan wel op te lichten, art. 287 Sr. Toereikend bewijs opzet verdachte, nu
alleen medeverdachte was voorzien van wapen en tijdens vlucht heeft
(terug)geschoten, terwijl verdachte enkel na afloop wapen uit auto heeft gegooid?
’s Hofs oordeel dat verdachte voor medeplegen vereist opzet op door
medeverdachte gepleegde poging tot doodslag heeft gehad, is niet toereikend
gemotiveerd. Hof heeft weliswaar vastgesteld dat verdachte en medeverdachte
plan hadden opgevat partij hennep weg te nemen zonder te betalen en dit plan
gezamenlijk hebben uitgevoerd maar uit door Hof gebruikte b.m. - die inhouden
dat medeverdachte met verdachte afspraak heeft gemaakt om vals geld te geven en
partij hennep mee te nemen, dat verdachte wist dat door medeverdachte
geprepareerd bundeltje grotendeels nepgeld betrof en dat zij zich verder “helemaal
niet” hebben voorbereid op afspraak - blijkt niet dat in enigerlei vorm afspraak is
gemaakt over gebruik van wapen dan wel dat verdachte wist dat medeverdachte
voor uitvoering van plan wapen had geleend of zich bewust was van mogelijkheid
van gebruik van wapen door medeverdachte bij die uitvoering dan wel dat
verdachte, nadat medeverdachte begon met schieten, op enigerlei wijze heeft
bijgedragen aan poging tot doodslag. Anders dan kennelijk door Hof is
geoordeeld, kan voor medeplegen vereist opzet van verdachte op poging tot
doodslag niet uitsluitend worden aangenomen op gronden dat bij dwingen van
personen om waardevolle spullen af te staan dan wel daartoe oplichten van
personen binnen crimineel milieu het in de lijn der verwachting ligt dat over en weer
wapens worden meegebracht en zo nodig worden ingezet en dat het niet voor de
hand ligt dat meebrengen van wapen niet bekend is bij of bekend wordt gemaakt
aan mededader. Volgt partiële vernietiging en terugwijzing.

Vindplaatsen Rechtspraak.nl 
SR-Updates.nl 2020-0050 
NJB 2020/584 
RvdW 2020/311 
NJ 2020/174 met annotatie van W.H. Vellinga 

ECLI:NL:HR:2020:281
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2.1

Uitspraak

HOGE RAAD DER NEDERLANDEN

STRAFKAMER

Nummer 18/01834

Datum 18 februari 2020

ARREST

op het beroep in cassatie tegen een arrest van het Gerechtshof Den Haag van 14 maart 2018,
nummer 22/005225-16, in de strafzaak

tegen

[verdachte] ,

geboren te [geboorteplaats] op [geboortedatum] 1992,

hierna: de verdachte.

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

Het beroep is blijkens de daarvan opgemaakte akte niet gericht tegen de vrijspraak van het bij
dagvaarding II, in de zaak met parketnummer 09/842133-16 onder 1 primair tenlastegelegde.

De Advocaat-Generaal B.F. Keulen heeft geconcludeerd tot vernietiging van de bestreden uitspraak
wat betreft de beslissingen ter zake van het in de zaak met parketnummer 09/842133-16 (door het
hof aangeduid als dagvaarding II) onder 1 subsidiair tenlastegelegde en de strafoplegging en tot
terugwijzing van de zaak naar het gerechtshof Den Haag teneinde in zoverre op het bestaande hoger
beroep opnieuw te worden berecht en afgedaan.

Het middel klaagt over de bewezenverklaring van het voor medeplegen van poging tot doodslag

1 Geding in cassatie

2 Beoordeling van het tweede middel
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2.2.1

2.2.2

vereiste opzet.

Ten laste van de verdachte is onder de dagvaarding met parketnummer 09/842133-16
(hierna: dagvaarding II) als feit 1 subsidiair bewezenverklaard dat:

“hij op 3 maart 2016 te ’s-Gravenhage ter uitvoering van het door verdachte voorgenomen
misdrijf om tezamen en in vereniging met een ander opzettelijk een vooralsnog onbekend
gebleven persoon van het leven te beroven, met dat opzet meermalen met een vuurwapen
heeft geschoten, terwijl de uitvoering van dat voorgenomen misdrijf niet is voltooid.”

Deze bewezenverklaring steunt onder meer op de volgende bewijsmiddelen:

“1. Een proces-verbaal aanhouding d.d. 3 maart 2016 met nr. PL1500-2016062912-2 van de
politie eenheid Den Haag . Dit proces-verbaal houdt onder meer in - zakelijk weergegeven -
op p. 9 e.v. van het Proces-verbaal van Toetsing:

Op donderdag 3 maart 2016 omstreeks 21:00 uur hielden wij op de locatie [a-straat]
’s‑Gravenhage als verdachte aan [verdachte] , geboren [geboortedatum] 1992 te
[geboorteplaats] .

Bevindingen

Op donderdag 3 maart 2016 hoorden wij dat de noodhulpeenheid doorgaf dat zij achter een
grijze personenauto van het merk SEAT, type LEON, voorzien van het kenteken [kenteken] ,
reden.

Wij hoorden dat een collega portofonisch doorgaf dat er iets door de inzittenden uit de grijze
SEAT zou zijn gegooid.

Wij zagen dat de grijze SEAT op de [a-straat] tot stilstand kwam. Hierop hebben wij de
bijrijder van de grijze SEAT aangehouden. De bijrijder bleek later te zijn genaamd
[verdachte] , geboren [geboortedatum] 1992 te [geboorteplaats] . Op het moment dat wij
bezig waren met het aanleggen van de transportboeien bij de verdachte hoorden wij dat
collega’s aangaven dat er een grote hoeveelheid henneptoppen in de grijze SEAT lag.

2. De verklaring van de verdachte ter terechtzitting in hoger beroep van 28 februari 2018,
inhoudende:

Ik ben in de auto gestapt en we zijn weggereden. Toen kregen we een stopteken van de
politie. Tijdens het rijden lag het wapen bij mij onder mijn stoel. Dat heb ik toen uit het raam
gegooid.

3. Een proces-verbaal van verhoor verdachte d.d. 7 juni 2017 met nr. PL1500-2016062912
van de Districtsrecherche Den Haag -West . Dit proces-verbaal houdt - zakelijk weergegeven
- onder meer in:

Als de op 7 juni 2017 afgelegde verklaring van [betrokkene 1] :

V: Wat kun jij verklaren wat er allemaal gebeurd is?

A: Nou ik was die dag (het hof begrijpt: 3 maart 2016) bij het [b-straat] in [plaats] geweest.
Het was een afspraak om wiet te bekijken. Als die wiet goed zou zijn zouden we het kopen
die dag. Het idee erachter was, we hadden nep geld erin.

Ik kan niet zomaar die geld geven en iets doen om weg te kunnen komen, die man had het
in de gaten, er ontstond ruzie. Ik wilde snel weg daar. De jongen met wie ik was ging ook
naar buiten, hij nam de tassen met hennep mee. Wij renden naar buiten, ongeveer 10 meter
of 7 meter van het huis. Ik zag dat die man een wapen had, hij schoot op ons. Wij renden
naar onze auto, toen schoot ik terug. Ik rende en schoot zonder te kijken.

Telkens als hij schoot, dan schoot ik een keer terug. De vriend waarmee ik was wilde bukken
om de auto in te gaan. De man rende op ons af en verstopte, hurkte achter een band. Ik
ging richten, ik schoot in het glas van een auto welke daar stond. Ik schoot in de achterruit.
Toen zag ik dat die man wegrende. We zijn snel ingestapt en vluchtten weg.

V: Die vriend met wie je was, hoe heet hij?

A: Die heet [verdachte] (het hof: de verdachte) .
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V: Wat was het plan?

A: Misschien kan ik hen vals geld geven en dan die spullen meenemen.

V: Met wie had je dat plan besproken?

A: Ik heb het eigenlijk niet besproken, alleen tegen [verdachte] . Later zei ik tegen hem
misschien kunnen we het kopen want hun weten niet dat dat geld nep is.

V: Hoe hadden jij en [verdachte] je voorbereid op deze afspraak?

A: Helemaal niet.

V: En het geld dan?

A: Ja dat had ik met nepgeld heb ik een paar krantenstukken geknipt en ertussen gezet
zodat het wat groter leek. Dat is de voorbereiding eigenlijk. En ik had een wapen, die had ik
van iemand geleend.

V: Even terug naar het moment in de woning. Vertel eens rustig opnieuw vanaf het moment
dat het fout ging?

A: [verdachte] wilde die geld geven. Hij wilde gelijk weg gaan. Hij wilde niet dat ze het geld
zouden tellen en het elastiek weg zouden halen. [verdachte] wilde snel weggaan zonder te
betalen en pakte de tas met hennep al. Man 4 zag dat het geld niet klopte, hij werd
helemaal paranoia. Ik zag [verdachte] die tas pakken. Toen zag ik dat man 4 een wapen
pakte uit de kast waarvan de deur open was, ik zag dat hij hem doorlaadde en op mij
richtte. Wij renden naar buiten, probeerden weg te komen. Ik hoorde een schot. Ik pakte
tijdens het rennen mijn wapen, laadde het door en schoot terug.

V: Wat was de afstand tussen jullie en de man toen jullie aan het rennen waren?

A: De afstand tussen ons was denk ik, 10 tot 15 meter. Ik was ongeveer twee woningen
voorbij toen hij vanuit de woning de tweede keer schoot.

V: In de Seat waarin jullie aangehouden zijn werd een groot geldbedrag gevonden. Van wie
was dat geld?

A: Ik heb die kranten geknipt. Ik heb dat geld gemaakt. Die stapel met geld en kranten heb
ik aan [verdachte] gegeven.

V: Hoe was dat geld verpakt?

A: Die stapel, dubbel gevouwen en dan twee elastieken, gekruist over elkaar. Gewone dunne
elastiekjes.

V: Wat kun je nog meer over dat geld vertellen?

A: Eerst kon je echt geld zien, en toen het nep geld en daartussen zaten die
krantenknipsels.

V: Die krantenknipsels waren natuurlijk om het op een groter geldbedrag te laten lijken. Wie
zijn idee was dat?

A: Dat was mijn idee. Ik heb dat thuis gedaan toen ik alleen was.

V: Toen je [verdachte] tegenkwam wat heb je gezegd wat jullie gingen doen?

A: Mijn bedoeling van die dag was, ik heb die auto geleend van die jongen, we hadden het
plan om te gaan rijden, misschien ook naar de hoeren. We zouden gaan kijken naar die wiet
om die te kopen, met die nep geld en meenemen, of praten met hun om het spul mee te
nemen en dan voor hun te gaan verkopen en dan via die vriend hun betalen.

[verdachte] wist van het nep geld, ik heb hem die stapel gegeven. Dat was onderweg naar
[plaats] besproken.

4. De verklaring van de verdachte. De verdachte heeft ter terechtzitting in hoger beroep van
28 februari 2018 verklaard -zakelijk weergegeven-:

Ik kwam die dag (het hof begrijpt: 3 maart 2016) [betrokkene 1] tegen in [plaats] . Ik vroeg
hem een lift naar [plaats] , we zouden daar samen naar de hoeren gaan. Toen we in [plaats]
aankwamen zei hij dat hij een afspraak had om spullen te bekijken. Hij vroeg mij om mee te
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gaan, om naar wiet te kijken. Het was de bedoeling dat ik de wiet zou kopen, ik kon de
kwaliteit van de wiet beter inschatten. Ik had van [betrokkene 1] geld in een envelop
gekregen. Zij hadden al een prijs afgesproken, ik hoefde alleen maar het geld te geven en te
kijken of de wiet van goede kwaliteit was.

Toen we op het [b-straat] aankwamen mocht er maar één van ons mee naar binnen. Ik ben
toen naar binnen gegaan. Ik voelde me daar niet veilig en vroeg waarom [betrokkene 1] niet
naar binnen mocht komen. Toen is [betrokkene 1] ook naar binnen gekomen. Ik was de wiet
aan het bekijken. De toppen waren wat klein, dus ik vroeg of de prijs niet wat omlaag kon.

Ik pakte de tassen met wiet. Toen kwam die man terug uit de keuken. Hij zei “Klootzak, wat
is dit!?” Toen gaf hij mij dat geld terug, pakte een wapen uit de kast en richtte het op ons. Ik
ben gelijk naar buiten gegaan toen ik dat wapen zag. [betrokkene 1] was iets voor mij naar
buiten gerend. Toen ik buiten kwam ben ik naar de auto gerend en heb de tassen met wiet
erin in de auto gegooid. Er is toen heen en weer geschoten tussen die man en [betrokkene
1] .

Uiteindelijk ben ik in de auto gestapt en zijn we weggereden. Tijdens het rijden lag het
wapen bij mij onder mijn stoel. Dat heb ik toen uit het raam gegooid. Dat was het wapen
waarmee [betrokkene 1] heeft geschoten.

5. Een proces-verbaal van verhoor getuige d.d. 6 maart 2016 van de Districtsrecherche
[plaats] . Dit proces-verbaal houdt onder meer in - zakelijk weergegeven - op blz. 120 e.v.
van het Proces-verbaal Toetsing:

Als de op 6 maart 2016 afgelegde verklaring van [betrokkene 2] :

Ik was donderdagavond 3 maart 2016 in mijn woning. Tijdens het gesprek met mijn
buurvrouw hoorde ik een aantal knallen. Ik liep naar het raam. Ik heb vanuit mijn woning
direct vrij zicht op het plein voor mijn woning (het hof begrijpt: het [b-straat] ).

Ik hoorde als eerst de knallen en daarna zag ik twee mannen rennen naar een auto die
geparkeerd stond in de parkeerhavens voor mijn woning.

Ik hoorde dat er geschoten werd toen de mannen naar die auto aan het rennen waren. Ik
zag vervolgens dat een man naar de bestuurderszijde van de auto liep. Ik zag de man die ik
aan de bestuurderszijde zag staan, schieten. Ik zag dat de man met zijn rechterarm gestrekt
over het dak van de auto schoot. De man strekte zijn hele arm uit over het dak van de auto.
Ik zag dat de man schoot in de richting van waar de mannen zojuist vandaan kwamen. Ik
zag vonken uit het wapen komen en ik hoorde ook een knal.

6. Een geschrift, zijnde een situatieschets, als bijlage gevoegd bij het als bewijsmiddel 3
genoemde proces-verbaal. (...)

7. Een geschrift, zijnde een foto van het [b-straat] te [plaats] . (...)

Nadere bewijsoverweging

Het hof leidt uit de verklaring van de getuige [betrokkene 2] en de door haar opgestelde
situatieschets in combinatie met de foto van de plaats delict af dat de auto van de
verdachten op de middelste van de drie parkeerplaatsen heeft gestaan. Dit betekent dat
[betrokkene 1] met zijn armen gestrekt over het dak van de auto, in de richting van de
achterruit van de auto in het naastgelegen parkeervak heeft geschoten, alwaar de
achtervolger zich achter verscholen heeft.

8. Een proces-verbaal van bevindingen d.d. 8 maart 2016 van de Districtsrecherche Den
Haag ‑West . Dit proces-verbaal houdt onder meer in - zakelijk weergegeven - op p. 362 e.v.
van het Procesverbaal van Toetsing:

Als relaas van de betreffende opsporingsambtenaren:

Op dinsdag 8 maart 2016 hebben wij het in beslag genomen voertuig, de Seat Leon,
voorzien van het kenteken [kenteken] , doorzocht. Ik zag op de passagiersstoel naast de
bestuurdersstoel een zwarte jas liggen van het merk ‘The North Face’. Ik heb de jas
onderzocht en ik trof in de rechter jaszak een bevel tot inverzekeringstelling aan met de
personalia van [verdachte] , geboren op [geboortedatum] 1992. Ik heb een bundel met geld
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aangetroffen in de linker jaszak. Ik zag dat het buitenste biljet van de bundel een biljet van
500 euro betrof. Zie bijlage 3

9. Een geschrift, zijnde een foto van een bundel met geldbiljetten, als bijlage 3 gevoegd bij
het onder bewijsmiddel 6 genoemde proces-verbaal. Dit geschrift houdt onder meer in,
weergegeven op p. 366 van het Procesverbaal van Toetsing:

(…)
10. Een proces-verbaal van bevindingen d.d. 9 maart 2016 van de Districtsrecherche Den
Haag ‑West . Dit proces-verbaal houdt onder meer in - zakelijk weergegeven - op p. 101. e.v.
van het dossier met nr. PL1500-2016062912:

Als relaas van de betreffende opsporingsambtenaar:

Aangetroffen hennep

In de Seat Leon voorzien van kenteken [kenteken] , werden diverse gripzakken
aangetroffen die na onderzoek in totaal 6.636,3 gram gedroogde henneptoppen bleken te
bevatten. De aangetroffen hennep vertegenwoordigt een waarde in het economisch verkeer.
Volgens het BOOM-rapport bedraagt de waarde van hennep bij verkoop minimaal € 3.280,-
per kilogram. De inbeslaggenomen partij henneptoppen vertegenwoordigt dan een waarde
van:

6.636,3 gram X € 3.280,- = € 21.767,-

(...)

12. Een proces-verbaal d.d. 7 maart 2016 met nr. 2016062912 van de politie Den Haag ,
weergegeven op p. 184 e.v. van het Proces-verbaal van Toetsing. Dit proces-verbaal houdt
onder meer in - zakelijk weergegeven - :

Als relaas van de betreffende opsporingsambtenaar:

Op donderdag 3 maart 2016 werd naar aanleiding van een schietincident op het [b-straat] te
[plaats] op aanwijzing van collega’s op de [a-straat] te [plaats] op de brug welke gelegen is
in het kruisingsvlak met de [c-straat] , een vuurwapen veiliggesteld.

Omschrijving wapen:

Soort wapen: pistool

Merk: Baretta

Model: 34

Kaliber: 9 mm kort

Categorie wapen

Dit wapen is een vuurwapen in de zin van artikel 1 onder 3e, gelet op artikel 2, lid 1,
categorie III sub 1 van de Wet wapens en munitie.

Bij bovengenoemd vuurwapen werd munitie aangetroffen.

Omschrijving munitie:

Soort: pistoolmunitie

Merk: Sellier & Belliot

Kaliber: 9 mm kort

Aantal: 2”

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

“Uit de inhoud van het dossier en het verhandelde ter terechtzitting leidt het hof de
volgende feiten en omstandigheden af.

Op 3 maart 2016 was de medeverdachte [betrokkene 1] (hierna: [betrokkene 1] ) vanuit
[plaats] met de auto (een geleende grijze Seat Leon) op weg naar een woning in [plaats]
(naar later bleek gelegen aan het [b-straat] 34) om een partij hennep te bekijken en deze
partij eventueel te kopen. De verdachte is met [betrokkene 1] mee gegaan naar [plaats] .
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[betrokkene 1] had hierbij het plan opgevat om met vals geld te betalen en de hennep mee
te nemen. Aan de verdachte heeft [betrokkene 1] verteld “dat ze de hennep misschien
konden kopen, want de verkopers wisten niet dat het geld nep was”.

Ter voorbereiding heeft [betrokkene 1] een bundeltje geld, bestaande uit echte
bankbiljetten, valse bankbiljetten en op maat geknipte stukken krantenpapier,
dubbelgevouwen en verpakt met twee gekruiste dunne elastieken. De echte bankbiljetten
zaten hierbij aan de buitenkant, de valse biljetten en de krantenknipsels waren niet direct
zichtbaar. Ook heeft [betrokkene 1] een vuurwapen meegenomen.

Na aankomst bij de woning aan het [b-straat] mag eerst alleen de verdachte naar binnen. In
de woning bevinden zich vijf mannen. Kort hierop, op het moment dat de verdachte de
hennep aan het keuren is en een opmerking maakt over de tegenvallende grootte van de
henneptoppen, voegt ook [betrokkene 1] zich bij het gezelschap in de woning. Op enig
moment heeft één van de verkopers in de gaten dat het niet klopt en ontstaat er ruzie. De
bewuste verkoper pakt een wapen uit de kast, laadt dit wapen door en richt het op
[betrokkene 1] . De verdachte en [betrokkene 1] vluchten met de tassen met daarin de
hennep de woning uit, waarop [betrokkene 1] een schot hoort. [betrokkene 1] schiet al
vluchtende meermalen in de richting van de schietende achtervolger. Nadat de verdachte de
tassen met hennep in de Seat Leon heeft gelegd schuilen zij samen achter de auto.

Vervolgens schiet [betrokkene 1] andermaal, met zijn armen gestrekt over het dak van de
auto, in de richting van de achterruit van de auto in het naastgelegen parkeervak
waarachter de achtervolger zich schuil houdt. [betrokkene 1] verklaart over dit moment dat
“hij ging richten”. Hierop rent de verkoper weg, waarna de verdachten in de Seat Leon
stappen en wegvluchten.

De verdachte gooit hierna het gebruikte vuurwapen uit de auto. Kort daarop worden de
verdachten aangehouden. In de Seat Leon is de jas van de verdachte aangetroffen met
daarin het hiervoor omschreven bundeltje geld. Ook is in de auto een grote hoeveelheid
hennep aangetroffen, welke een waarde van ruim € 21.000,- vertegenwoordigt.

De verklaring van de verdachte dat hij voorafgaand aan de gebeurtenis op het [b-straat]
door [betrokkene 1] niet op de hoogte is gebracht van het feit dat het bundeltje biljetten
voornamelijk uit vals geld en krantenknipsels bestond en dat het geld door [betrokkene 1]
aan hem zou zijn overhandigd in een envelop, schuift het hof als ongeloofwaardig terzijde.
Het hof overweegt hiertoe dat het geldbedrag nadien in de zak van de jas van de verdachte
is aangetroffen, verpakt op exact de wijze waarop [betrokkene 1] verklaard heeft te hebben
verpakt, voorafgaand aan de gebeurtenis op het [b-straat] . Dat [betrokkene 1] of de
verdachte in de hectiek van de situatie in de woning of nadien in de Seat Leon het bundeltje
heeft verpakt op de wijze waarop het is aangetroffen acht het hof eveneens
ongeloofwaardig.

Uit bovengenoemde feiten en omstandigheden leidt het hof af dat de verdachte en
[betrokkene 1] van plan waren om een ripdeal te plegen, dan wel de verkopers van de partij
hennep op te lichten.

Medeplegen en wetenschap verdachte met betrekking tot het vuurwapen

Met de rechtbank overweegt het hof dat in geval mensen worden gedwongen om
waardevolle spullen af te staan of zich realiseren dat zij daaromtrent worden opgelicht, dit
reeds voorzienbaar kan leiden tot (gewelddadig) verzet. Dit geldt des te meer indien een
oplichting (of ripdeal) zich afspeelt in het kader van een criminele transactie, zoals de
verkoop van een grote partij hennep ter waarde van ruim € 21.000,-. De verdachte en
[betrokkene 1] hadden het plan opgevat om deze hennep weg te nemen zonder daarvoor
(volledig) te betalen. Dit in combinatie met de omstandigheid dat een dergelijke transactie
zich per definitie afspeelt binnen het criminele milieu maakt naar het oordeel van het hof dat
het in de lijn der verwachting ligt dat (door beide partijen) wapens meegebracht worden en
dat deze indien nodig ook zullen worden gebruikt, hetgeen in het onderhavige geval ook is
gebeurd, en dat zowel de verdachte als [betrokkene 1] hiervan op de hoogte waren. Een
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ripdeal gaat immers gepaard met het nodige gevaar en vergt overleg over de rolverdeling.
Het niet inlichten van de verdachte over het wapen brengt een wezenlijk risico voor zowel de
verdachte als [betrokkene 1] met zich en ligt dan ook niet voor de hand. Het gebruik van
geweld is dan ook zodanig voorzienbaar dat de uitvoerders daarvan de aanmerkelijke kans
aanvaarden dat vuurwapens worden gebruikt.

Nu kan worden vastgesteld dat sprake was van een vooraf gemaakt gezamenlijk plan en de
gezamenlijke uitvoering hiervan, alsmede van een voorzienbare kans dat er (vuur)wapens
zouden worden gebruikt, is het hof van oordeel dat de voor medeplegen vereiste nauwe en
bewuste samenwerking tussen de verdachte en [betrokkene 1] voldoende is komen vast te
staan.

Opzet op de dood

De beantwoording van de vraag of een gedraging de aanmerkelijke kans op een bepaald
gevolg in het leven roept, is afhankelijk van de omstandigheden van het geval. Daarbij komt
betekenis toe aan de aard van de gedragingen en de omstandigheden waaronder deze zijn
verricht. Het zal in alle gevallen moeten gaan om een kans die naar algemene
ervaringsregels aanmerkelijk is te achten.

Uit het strafdossier en het verhandelde ter terechtzitting volgt dat [betrokkene 1] al
rennend/wegvluchtend meermalen (over zijn schouder) heeft teruggeschoten in de richting
van een onbekend gebleven persoon, die in de woning aan het [b-straat] en daarbuiten ook
meermalen op [betrokkene 1] (en de verdachte) heeft geschoten. Het hof hecht er hierbij
aan op te merken dat, gelet op de situatie op het [b-straat] , de schoten telkens gelost zijn
over een afstand van niet meer dan enkele meters. Het laatste schot heeft [betrokkene 1]
vanuit stilstaande positie doelbewust gericht.

Het hof is gelet op deze feiten en omstandigheden (en in het bijzonder gelet op de
omstandigheid dat zowel [betrokkene 1] als het slachtoffer in beweging waren, dat de
onderlinge afstand gering was en op de omstandigheid dat het laatste schot vanuit
stilstaande positie doelbewust gericht was) van oordeel dat [betrokkene 1] met zijn
gedragingen willens en wetens de aanmerkelijke kans heeft aanvaard dat de onbekend
gebleven persoon zou komen te overlijden. Dat [betrokkene 1] , zoals hij heeft verklaard,
niet geschoten heeft met het doel om zijn achtervolger te raken, maar slechts om hem op
afstand te houden, acht het hof onvoldoende om als contra‑indicatie voor (voorwaardelijk)
opzet aan te nemen. (...)

Het hof acht dan ook wettig en overtuigend bewezen dat de verdachte zich als medepleger
schuldig heeft gemaakt aan een poging tot doodslag op een vooralsnog onbekend gebleven
persoon. De omstandigheid dat de verdachte zelf niet geschoten heeft doet daar niet aan af.

Het bij Dagvaarding II onder 1 subsidiair tenlastegelegde is in zoverre wettig en overtuigend
bewezen.”

Blijkens de bewijsvoering heeft het Hof het volgende vastgesteld. De verdachte is samen met
[betrokkene 1] in een auto naar een woning in [plaats] gereden om daar met een bundeltje
grotendeels vals geld een grote partij hennep te kopen. Op het moment dat door de beoogde
verkopers werd ontdekt dat door de verdachte en [betrokkene 1] niet het afgesproken
geldbedrag is meegebracht, heeft één van de hennepverkopers een vuurwapen gepakt en
doorgeladen, waarop de verdachte en [betrokkene 1] met het bundeltje geld en de partij hennep
uit de woning zijn gevlucht. Tijdens de vlucht werden de verdachte en [betrokkene 1] beschoten.
[betrokkene 1] reageerde daarop door het door hem meegevoerde vuurwapen te pakken, dat al
vluchtende door te laden en tijdens de vlucht terug te schieten in de richting van waaruit de
verdachte en [betrokkene 1] werden beschoten, waarbij [betrokkene 1] zijn laatste schot
doelbewust heeft gericht op de persoon die hen beschoot. Het Hof heeft voorts vastgesteld dat de
verdachte vervolgens het geld en de partij hennep in de auto heeft gelegd, samen met
[betrokkene 1] in de auto is weggereden, en het door [betrokkene 1] gebruikte vuurwapen op
enig moment uit het raam van de rijdende auto heeft gegooid.

Het oordeel van het Hof dat de verdachte het voor het medeplegen vereiste opzet op de door
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[betrokkene 1] gepleegde poging tot doodslag heeft gehad, is niet toereikend gemotiveerd. Het
Hof heeft weliswaar vastgesteld dat de verdachte en [betrokkene 1] het plan hadden opgevat een
partij hennep weg te nemen zonder te betalen en dit plan gezamenlijk hebben uitgevoerd, maar
uit de door het Hof gebruikte bewijsmiddelen - die, kort gezegd, op dit punt inhouden dat
[betrokkene 1] met de verdachte de afspraak heeft gemaakt om vals geld te geven en de partij
hennep mee te nemen, dat de verdachte wist dat het door [betrokkene 1] geprepareerde
bundeltje grotendeels nepgeld betrof en dat zij zich verder “helemaal niet” hebben voorbereid op
de afspraak - blijkt niet dat in enigerlei vorm een afspraak is gemaakt over het gebruik van een
wapen, dan wel dat de verdachte wist dat [betrokkene 1] voor de uitvoering van het plan een
wapen had geleend of zich bewust was van de mogelijkheid van het gebruik van een wapen door
[betrokkene 1] bij die uitvoering dan wel dat de verdachte, nadat [betrokkene 1] begon met
schieten, op enigerlei wijze heeft bijgedragen aan de poging tot doodslag. Anders dan kennelijk
door het Hof is geoordeeld, kan het voor medeplegen vereiste opzet van de verdachte op de
poging tot doodslag niet uitsluitend worden aangenomen op de gronden dat bij het dwingen van
personen om waardevolle spullen af te staan dan wel het daartoe oplichten van personen binnen
een crimineel milieu het in de lijn der verwachting ligt dat over en weer wapens worden
meegebracht en zo nodig worden ingezet en dat het niet voor de hand ligt dat het meebrengen
van een wapen niet bekend is bij of bekend wordt gemaakt aan een mededader.

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 ten aanzien van het in
de zaak met parketnummer 09-842133-16 (door het Hof aangeduid als dagvaarding II) onder 1
subsidiair tenlastegelegde en 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.

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 A.E.M. Röttgering, in bijzijn van de waarnemend griffier S.P.
Bakker, en uitgesproken ter openbare terechtzitting van 18 februari 2020.

3 Beoordeling van het eerste middel

4 Beslissing
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1.  De verdachte is bij arrest van 14 maart 2018 door het Gerechtshof Den Haag wegens dagvaarding
I ‘bedreiging met enig misdrijf tegen het leven gericht’ en dagvaarding II onder 1 subsidiair
‘medeplegen van poging tot doodslag’, 2. ‘medeplegen van opzettelijk handelen in strijd met het in
artikel 3 onder C van de Opiumwet gegeven verbod’ 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 van 60 maanden met aftrek van voorarrest als bedoeld in art.
27 Sr. Voorts heeft het hof de onttrekking aan het verkeer bevolen van een in beslag genomen
vuurwapen en in beslag genomen patronen, hulzen en munitie. Ten slotte heeft het hof de
teruggave gelast van een in beslag genomen Seat.

2.  Het cassatieberoep is ingesteld namens de verdachte. Mr. B. Kizilocak, advocaat te Rotterdam,
heeft twee middelen van cassatie voorgesteld. Bij akte van 8 januari 2019 is het cassatieberoep
ingetrokken ten aanzien van het op dagvaarding II als feit 1 primair tenlastegelegde. De verdachte
was daarvan door het hof vrijgesproken.

3.  Beide middelen zien op de bewijsmotivering van het medeplegen van poging tot doodslag.
Alvorens de middelen te bespreken geef ik eerst de bewezenverklaring, de bewijsmiddelen en ’s
hofs bewijsoverweging weer.

4. Ten laste van de verdachte is bewezenverklaard dat hij het bij dagvaarding II onder 1 subsidiair
tenlastegelegde heeft begaan, met dien verstande dat:

5. ‘hij op 3 maart 2016 te ’s-Gravenhage ter uitvoering van het door verdachte voorgenomen misdrijf
om tezamen en in vereniging met een ander opzettelijk een vooralsnog onbekend gebleven persoon
van het leven te beroven, met dat opzet meermalen met een vuurwapen heeft geschoten, terwijl de
uitvoering van dat voorgenomen misdrijf niet is voltooid.’

6. De bewezenverklaring steunt op de volgende bewijsmiddelen (met weglating van verwijzingen):

1.

Een proces-verbaal aanhouding d.d. 3 maart 2016 (…) van de politie eenheid Den Haag. Dit proces-
verbaal houdt onder meer in - zakelijk weergegeven - (…):

Op donderdag 3 maart 2016 omstreeks 21:00 uur hielden wij op de locatie [a-straat] [plaats] als verdachte
aan [verdachte] , geboren [geboortedatum] 1992 te [geboorteplaats] .

Bevindingen

Op donderdag 3 maart 2016 hoorden wij dat de noodhulpeenheid doorgaf dat zij achter een grijze
personenauto van het merk SEAT, type LEON, voorzien van het kenteken [kenteken] , reden.

Wij hoorden dat een collega portofonisch doorgaf dat er iets door de inzittenden uit de grijze SEAT zou zijn
gegooid.

Wij zagen dat de grijze SEAT op de [a-straat] tot stilstand kwam. Hierop hebben wij de bijrijder van de grijze
SEAT aangehouden. De bijrijder bleek later te zijn genaamd [verdachte] , geboren [geboortedatum] 1992 te
[geboorteplaats] . Op het moment dat wij bezig waren met het aanleggen van de transportboeien bij de
verdachte hoorden wij dat collega’s aangaven dat er een grote hoeveelheid henneptoppen in de grijze SEAT
lag.

2.

De verklaring van de verdachte ter terechtzitting in hoger beroep van 28 februari 2018, inhoudende:

Bewezenverklaring, bewijsmiddelen en bewijsoverweging
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Ik ben in de auto gestapt en we zijn weggereden. Toen kregen we een stopteken van de politie. Tijdens het
rijden lag het wapen bij mij onder mijn stoel. Dat heb ik toen uit het raam gegooid.

3.

Een proces-verbaal van verhoor verdachte d.d. 7 juni 2017 (…) van de Districtsrecherche Den Haag-
West. Dit proces-verbaal houdt - zakelijk weergegeven - onder meer in:

Als de op 7 juni 2017 afgelegde verklaring van [betrokkene 1] :

V: Wat kun jij verklaren wat er allemaal gebeurd is?

A: Nou ik was die dag (het hof begrijpt: 3 maart 2016) bij het [b-straat] in [plaats] geweest. Het was een
afspraak om wiet te bekijken. Als die wiet goed zou zijn zouden we het kopen die dag. Het idee erachter
was, we hadden nep geld erin.

Ik kan niet zomaar die geld geven en iets doen om weg te kunnen komen, die man had het in de gaten, er
ontstond ruzie. Ik wilde snel weg daar. De jongen met wie ik was ging ook naar buiten, hij nam de tassen
met hennep mee.

Wij renden naar buiten, ongeveer 10 meter of 7 meter van het huis. Ik zag dat die man een wapen had, hij
schoot op ons. Wij renden naar onze auto, toen schoot ik terug. Ik rende en schoot zonder te kijken.

Telkens als hij schoot, dan schoot ik een keer terug. De vriend waarmee ik was wilde bukken om de auto in
te gaan.

De man rende op ons af en verstopte, hurkte achter een band. Ik ging richten, ik schoot in het glas van een
auto welke daar stond. Ik schoot in de achterruit. Toen zag ik dat die man wegrende. We zijn snel ingestapt
en vluchtten weg.

V: Die vriend met wie je was, hoe heet hij?

A: Die heet [verdachte] (het hof: de verdachte) .

V: Wat was het plan?

A: Misschien kan ik hen vals geld geven en dan die spullen meenemen.

V: Met wie had je dat plan besproken?

A: Ik heb het eigenlijk niet besproken, alleen tegen [verdachte] . Later zei ik tegen hem misschien kunnen
we het kopen want hun weten niet dat dat geld nep is.

V: Hoe hadden jij en [verdachte] je voorbereid op deze afspraak?

A: Helemaal niet.

V: En het geld dan?

A: Ja dat had ik met nepgeld heb ik een paar krantenstukken geknipt en ertussen gezet zodat het wat
groter leek. Dat is de voorbereiding eigenlijk. En ik had een wapen, die had ik van iemand geleend.

V: Even terug naar het moment in de woning. Vertel eens rustig opnieuw vanaf het moment dat het fout
ging?

A: [verdachte] wilde die geld geven. Hij wilde gelijk weg gaan. Hij wilde niet dat ze het geld zouden tellen en
het elastiek weg zouden halen. [verdachte] wilde snel weggaan zonder te betalen en pakte de tas met
hennep al. Man 4 zag dat het geld niet klopte, hij werd helemaal paranoia. Ik zag [verdachte] die tas
pakken. Toen zag ik dat man 4 een wapen pakte uit de kast waarvan de deur open was, ik zag dat hij hem
doorlaadde en op mij richtte. Wij renden naar buiten, probeerden weg te komen. Ik hoorde een schot. Ik
pakte tijdens het rennen mijn wapen, laadde het door en schoot terug.

V: Wat was de afstand tussen jullie en de man toen jullie aan het rennen waren?
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A: De afstand tussen ons was denk ik, 10 tot 15 meter. Ik was ongeveer twee woningen voorbij toen hij
vanuit de woning de tweede keer schoot.

V: In de Seat waarin jullie aangehouden zijn werd een groot geldbedrag gevonden. Van wie was dat geld?

A: Ik heb die kranten geknipt. Ik heb dat geld gemaakt. Die stapel met geld en kranten heb ik aan
[verdachte] gegeven.

V: Hoe was dat geld verpakt?

A: Die stapel, dubbel gevouwen en dan twee elastieken, gekruist over elkaar. Gewone dunne elastiekjes.

V: Wat kun je nog meer over dat geld vertellen?

A: Eerst kon je echt geld zien, en toen het nep geld en daartussen zaten die krantenknipsels.

V: Die krantenknipsels waren natuurlijk om het op een groter geldbedrag te laten lijken. Wie zijn idee was
dat?

A: Dat was mijn idee. Ik heb dat thuis gedaan toen ik alleen was.

V: Toen je [verdachte] tegenkwam wat heb je gezegd wat jullie gingen doen?

A: Mijn bedoeling van die dag was, ik heb die auto geleend van die jongen, we hadden het plan om te gaan
rijden, misschien ook naar de hoeren. We zouden gaan kijken naar die wiet om die te kopen, met die nep
geld en meenemen, of praten met hun om het spul mee te nemen en dan voor hun te gaan verkopen en
dan via die vriend hun betalen.

[verdachte] wist van het nep geld, ik heb hem die stapel gegeven. Dat was onderweg naar [plaats]
besproken.

4.

De verklaring van de verdachte. De verdachte heeft ter terechtzitting in hoger beroep van 28 februari
2018 verklaard -zakelijk weergegeven-:

Ik kwam die dag (het hof begrijpt: 3 maart 2016) [betrokkene 1] tegen in [plaats] . Ik vroeg hem een lift
naar [plaats] , we zouden daar samen naar de hoeren gaan. Toen we in [plaats] aankwamen zei hij dat hij
een afspraak had om spullen te bekijken. Hij vroeg mij om mee te gaan, om naar wiet te kijken. Het was de
bedoeling dat ik de wiet zou kopen, ik kon de kwaliteit van de wiet beter inschatten.

Ik had van [betrokkene 1] geld in een envelop gekregen. Zij hadden al een prijs afgesproken, ik hoefde
alleen maar het geld te geven en te kijken of de wiet van goede kwaliteit was.

Toen we op het [b-straat] aankwamen mocht er maar één van ons mee naar binnen. Ik ben toen naar
binnen gegaan.

Ik voelde me daar niet veilig en vroeg waarom [betrokkene 1] niet naar binnen mocht komen. Toen is
[betrokkene 1] ook naar binnen gekomen. Ik was de wiet aan het bekijken. De toppen waren wat klein, dus
ik vroeg of de prijs niet wat omlaag kon.

Ik pakte de tassen met wiet. Toen kwam die man terug uit de keuken. Hij zei “Klootzak, wat is dit!?” Toen
gaf hij mij dat geld terug, pakte een wapen uit de kast en richtte het op ons. Ik ben gelijk naar buiten
gegaan toen ik dat wapen zag. [betrokkene 1] was iets voor mij naar buiten gerend. Toen ik buiten kwam
ben ik naar de auto gerend en heb de tassen met wiet erin in de auto gegooid. Er is toen heen en weer
geschoten tussen die man en [betrokkene 1] .

Uiteindelijk ben ik in de auto gestapt en zijn we weggereden. Tijdens het rijden lag het wapen bij mij onder
mijn stoel. Dat heb ik toen uit het raam gegooid. Dat was het wapen waarmee [betrokkene 1] heeft
geschoten.
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5.

Een proces-verbaal van verhoor getuige d.d. 6 maart 2016 van de Districtsrecherche Den Haag-West.
Dit proces-verbaal houdt onder meer in - zakelijk weergegeven - (…):

Als de op 6 maart 2016 afgelegde verklaring van [betrokkene 2] :

Ik was donderdagavond 3 maart 2016 in mijn woning. Tijdens het gesprek met mijn buurvrouw hoorde ik
een aantal knallen. Ik liep naar het raam. Ik heb vanuit mijn woning direct vrij zicht op het plein voor mijn
woning (het hof begrijpt: het [b-straat] ).

Ik hoorde als eerst de knallen en daarna zag ik twee mannen rennen naar een auto die geparkeerd stond in
de parkeerhavens voor mijn woning.

Ik hoorde dat er geschoten werd toen de mannen naar die auto aan het rennen waren. Ik zag vervolgens
dat een man naar de bestuurderszijde van de auto liep. Ik zag de man die ik aan de bestuurderszijde zag
staan, schieten. Ik zag dat de man met zijn rechterarm gestrekt over het dak van de auto schoot. De man
strekte zijn hele arm uit over het dak van de auto. Ik zag dat de man schoot in de richting van waar de
mannen zojuist vandaan kwamen. Ik zag vonken uit het wapen komen en ik hoorde ook een knal.

6.

Een geschrift, zijnde een situatieschets, als bijlage gevoegd bij het als bewijsmiddel 3 (BFK: 5)
genoemde proces-verbaal. (…)
(BFK: situatieschets)

7. 
Een geschrift, zijnde een foto van het [b-straat] te [plaats] . (…)

(BFK: foto) 
Nadere bewijsoverweging

Het hof leidt uit de verklaring van de getuige [betrokkene 2] en de door haar opgestelde
situatieschets in combinatie met de foto van de plaats delict af dat de auto van de verdachten op de
middelste van de drie parkeerplaatsen heeft gestaan. Dit betekent dat [betrokkene 1] met zijn armen
gestrekt over het dak van de auto, in de richting van de achterruit van de auto in het naastgelegen
parkeervak heeft geschoten, alwaar de achtervolger zich achter verscholen heeft.

8.

Een proces-verbaal van bevindingen d.d. 8 maart 2016 van de Districtsrecherche Den Haag-West. Dit
proces-verbaal houdt onder meer in - zakelijk weergegeven - (…):

Als relaas van de betreffende opsporingsambtenaren:

Op dinsdag 8 maart 2016 hebben wij het in beslag genomen voertuig, de Seat Leon, voorzien van het
kenteken [kenteken] , doorzocht. Ik zag op de passagiersstoel naast de bestuurdersstoel een zwarte jas
liggen van het merk ‘The North Face’. Ik heb de jas onderzocht en ik trof in de rechter jaszak een bevel tot
inverzekeringstelling aan met de personalia van [verdachte] , geboren op [geboortedatum] 1992. Ik heb een
bundel met geld aangetroffen in de linker jaszak. Ik zag dat het buitenste biljet van de bundel een biljet van
500 euro betrof. Zie bijlage 3

9.

Een geschrift, zijnde een foto van een bundel met geldbiljetten, als bijlage 3 gevoegd bij het onder
bewijsmiddel 6 (BFK: 8) genoemde proces-verbaal. (…)

(BFK: foto)

10.
Een proces-verbaal van bevindingen d.d. 9 maart 2016 van de Districtsrecherche Den Haag-West. Dit
proces-verbaal houdt onder meer in - zakelijk weergegeven - (…):
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Als relaas van de betreffende opsporingsambtenaar:

Aangetroffen hennep

In de Seat Leon voorzien van kenteken [kenteken] , werden diverse gripzakken aangetroffen die na
onderzoek in totaal 6.636,3 gram gedroogde henneptoppen bleken te bevatten.

De aangetroffen hennep vertegenwoordigt een waarde in het economisch verkeer. Volgens het BOOM-
rapport bedraagt de waarde van hennep bij verkoop minimaal € 3.280,- per kilogram. De inbeslaggenomen
partij henneptoppen vertegenwoordigt dan een waarde van:

6.636,3 gram X € 3.280,- = € 21.767,- 

11.

Een proces-verbaal d.d. 5 maart 2016 (…) van de politie Den Haag, (…). Dit proces-verbaal houdt
onder meer in - zakelijk weergegeven -:

Als relaas van de betreffende opsporingsambtenaar:

Op zaterdag 5 maart 2016 heb ik de op vrijdag (BFK: donderdag) 3 maart 2016 in een motorvoertuig, merk
Seat Leon, voorzien van het kenteken [kenteken] , aangetroffen en in beslag genomen henneptoppen
onderzocht. 
Ik zag hier respectievelijk:

- totaal 6 gripzakken met daarin droge henneptoppen, met een nettogewicht van 1000 gram per stuk.
Totaal is dit 6000 gram;

- een gele plastic boodschappentas van de firma Jumbo, met daarin droge (knip) restanten van
hennepbladeren en vrouwelijke henneptoppen, met een netto gewicht van 600 gram;

- een klein gripzakje met daarin droge henneptoppen met een netto gewicht van 31 gram, met in dit
gripzakje nog een geknoopt boterhamzakje met (knip)restanten van hennepbladeren en vrouwelijke
henneptoppen met een nettogewicht van 5,3 gram.

Alle hiervoor beschreven hennep staat vermeld op lijst II behorende bij de Opiumwet en verboden in artikel
3 en strafbaar gesteld in artikel 11 van de Opiumwet.

12.

Een proces-verbaal d.d. 7 maart 2016 (…) van de politie Den Haag, (…). Dit proces-verbaal houdt
onder meer in - zakelijk weergegeven - :

Als relaas van de betreffende opsporingsambtenaar:

Op donderdag 3 maart 2016 werd naar aanleiding van een schietincident op het [b-straat] te [plaats] op
aanwijzing van collega’s op de [a-straat] te [plaats] op de brug welke gelegen is in het kruisingsvlak met [c-
straat] , een vuurwapen veiliggesteld.

Omschrijving wapen :

Soort wapen : pistool

Merk : Baretta (BFK: Beretta )

Model : […]

Kaliber: 9 mm kort

Categorie wapen

Dit wapen is een vuurwapen in de zin van artikel 1 onder 3e, gelet op artikel 2, lid 1, categorie III sub 1 van
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de Wet wapens en munitie.

Bij bovengenoemd vuurwapen werd munitie aangetroffen.

Omschrijving munitie:

Soort : pistoolmunitie

Merk: Sellier & Belliot (BFK: Bellot )

Kaliber: 9 mm kort

Aantal : 2’

6. Het hof heeft in een bewijsoverweging een gevoerd verweer als volgt samengevat en verworpen:

‘Ter terechtzitting in hoger beroep is door de raadsvrouw van de verdachte, overeenkomstig de ter
terechtzitting overgelegde en in het procesdossier gevoegde pleitaantekeningen, een aantal
verweren gevoerd. De raadsvrouw heeft vrijspraak ter zake van het bij Dagvaarding II onder 1 primair
dan wel subsidiair ten laste gelegde bepleit. Hiertoe heeft de raadvrouw aangevoerd dat geen sprake
was van medeplegen met de medeverdachte [betrokkene 1] , nu de verdachte geen wetenschap had
van het vooropgezette plan van [betrokkene 1] om de verkopers van de hennep op te lichten met vals
geld en van het door [betrokkene 1] meegebrachte vuurwapen, en hij geen geweldshandelingen
heeft uitgevoerd. Subsidiair heeft de raadsvrouw aangevoerd dat [betrokkene 1] geen opzet heeft
gehad op het doden van de man die op hen schoot, nu niet is gebleken dat er gericht is geschoten.

Het hof overweegt hiertoe als volgt.

Uit de inhoud van het dossier en het verhandelde ter terechtzitting leidt het hof de volgende feiten en
omstandigheden af.

Op 3 maart 2016 was de medeverdachte [betrokkene 1] (hierna: [betrokkene 1] ) vanuit [plaats] met
de auto (een geleende grijze Seat Leon) op weg naar een woning in [plaats] (naar later bleek
gelegen aan het [b-straat] 34) om een partij hennep te bekijken en deze partij eventueel te kopen.
De verdachte is met [betrokkene 1] mee gegaan naar [plaats] . [betrokkene 1] had hierbij het plan
opgevat om met vals geld te betalen en de hennep mee te nemen. Aan de verdachte heeft
[betrokkene 1] verteld “dat ze de hennep misschien konden kopen, want de verkopers wisten niet dat
het geld nep was”.

Ter voorbereiding heeft [betrokkene 1] een bundeltje geld, bestaande uit echte bankbiljetten, valse
bankbiljetten en op maat geknipte stukken krantenpapier, dubbelgevouwen en verpakt met twee
gekruiste dunne elastieken. De echte bankbiljetten zaten hierbij aan de buitenkant, de valse biljetten
en de krantenknipsels waren niet direct zichtbaar. Ook heeft [betrokkene 1] een vuurwapen
meegenomen.

Na aankomst bij de woning aan het [b-straat] mag eerst alleen de verdachte naar binnen. In de
woning bevinden zich vijf mannen. Kort hierop, op het moment dat de verdachte de hennep aan het
keuren is en een opmerking maakt over de tegenvallende grootte van de henneptoppen, voegt ook
[betrokkene 1] zich bij het gezelschap in de woning. Op enig moment heeft één van de verkopers in
de gaten dat het niet klopt en ontstaat er ruzie. De bewuste verkoper pakt een wapen uit de kast,
laadt dit wapen door en richt het op [betrokkene 1] . De verdachte en [betrokkene 1] vluchten met de
tassen met daarin de hennep de woning uit, waarop [betrokkene 1] een schot hoort. [betrokkene 1]
schiet al vluchtende meermalen in de richting van de schietende achtervolger. Nadat de verdachte de
tassen met hennep in de Seat Leon heeft gelegd schuilen zij samen achter de auto.

Vervolgens schiet [betrokkene 1] andermaal, met zijn armen gestrekt over het dak van de auto, in de
richting van de achterruit van de auto in het naastgelegen parkeervak waarachter de achtervolger
zich schuil houdt. [betrokkene 1] verklaart over dit moment dat “hij ging richten”. Hierop rent de
verkoper weg, waarna de verdachten in de Seat Leon stappen en wegvluchten.

‘ De verdachte gooit hierna het gebruikte vuurwapen uit de auto. Kort daarop worden de verdachten
aangehouden.

‘ In de Seat Leon is de jas van de verdachte aangetroffen met daarin het hiervoor omschreven
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bundeltje geld. Ook is in de auto een grote hoeveelheid hennep aangetroffen, welke een waarde van
ruim € 21.000,- vertegenwoordigt.

De verklaring van de verdachte dat hij voorafgaand aan de gebeurtenis op het [b-straat] door
[betrokkene 1] niet op de hoogte is gebracht van het feit dat het bundeltje biljetten voornamelijk uit
vals geld en krantenknipsels bestond en dat het geld door [betrokkene 1] aan hem zou zijn
overhandigd in een envelop, schuift het hof als ongeloofwaardig terzijde. Het hof overweegt hiertoe
dat het geldbedrag nadien in de zak van de jas van de verdachte is aangetroffen, verpakt op exact de
wijze waarop [betrokkene 1] verklaard heeft te hebben verpakt, voorafgaand aan de gebeurtenis op
het [b-straat] . Dat [betrokkene 1] of de verdachte in de hectiek van de situatie in de woning of
nadien in de Seat Leon het bundeltje heeft verpakt op de wijze waarop het is aangetroffen acht het
hof eveneens ongeloofwaardig.

Uit bovengenoemde feiten en omstandigheden leidt het hof af dat de verdachte en [betrokkene 1] van
plan waren om een ripdeal te plegen, dan wel de verkopers van de partij hennep op te lichten.

Medeplegen en wetenschap verdachte met betrekking tot het vuurwapen

Met de rechtbank overweegt het hof dat in geval mensen worden gedwongen om waardevolle spullen
af te staan of zich realiseren dat zij daaromtrent worden opgelicht, dit reeds voorzienbaar kan leiden
tot (gewelddadig) verzet. Dit geldt des te meer indien een oplichting (of ripdeal) zich afspeelt in het
kader van een criminele transactie, zoals de verkoop van een grote partij hennep ter waarde van ruim
€ 21.000,-. De verdachte en [betrokkene 1] hadden het plan opgevat om deze hennep weg te nemen
zonder daarvoor (volledig) te betalen. Dit in combinatie met de omstandigheid dat een dergelijke
transactie zich per definitie afspeelt binnen het criminele milieu maakt naar het oordeel van het hof dat
het in de lijn der verwachting ligt dat (door beide partijen) wapens meegebracht worden en dat deze
indien nodig ook zullen worden gebruikt, hetgeen in het onderhavige geval ook is gebeurd, en dat
zowel de verdachte als [betrokkene 1] hiervan op de hoogte waren. Een ripdeal gaat immers gepaard
met het nodige gevaar en vergt overleg over de rolverdeling. Het niet inlichten van de verdachte over
het wapen brengt een wezenlijk risico voor zowel de verdachte als [betrokkene 1] met zich en ligt dan
ook niet voor de hand. Het gebruik van geweld is dan ook zodanig voorzienbaar dat de uitvoerders
daarvan de aanmerkelijke kans aanvaarden dat vuurwapens worden gebruikt.

Nu kan worden vastgesteld dat sprake was van een vooraf gemaakt gezamenlijk plan en de
gezamenlijke uitvoering hiervan, alsmede van een voorzienbare kans dat er (vuur)wapens zouden
worden gebruikt, is het hof van oordeel dat de voor medeplegen vereiste nauwe en bewuste
samenwerking tussen de verdachte en [betrokkene 1] voldoende is komen vast te staan.

Opzet op de dood

De beantwoording van de vraag of een gedraging de aanmerkelijke kans op een bepaald gevolg in
het leven roept, is afhankelijk van de omstandigheden van het geval. Daarbij komt betekenis toe aan
de aard van de gedragingen en de omstandigheden waaronder deze zijn verricht. Het zal in alle
gevallen moeten gaan om een kans die naar algemene ervaringsregels aanmerkelijk is te achten.

Uit het strafdossier en het verhandelde ter terechtzitting volgt dat [betrokkene 1] al
rennend/wegvluchtend meermalen (over zijn schouder) heeft teruggeschoten in de richting van een
onbekend gebleven persoon, die in de woning aan het [b-straat] en daarbuiten ook meermalen op
[betrokkene 1] (en de verdachte) heeft geschoten. Het hof hecht er hierbij aan op te merken dat,
gelet op de situatie op het [b-straat] , de schoten telkens gelost zijn over een afstand van niet meer
dan enkele meters. Het laatste schot heeft [betrokkene 1] vanuit stilstaande positie doelbewust
gericht.

Het hof is gelet op deze feiten en omstandigheden (en in het bijzonder gelet op de omstandigheid dat
zowel [betrokkene 1] als het slachtoffer in beweging waren, dat de onderlinge afstand gering was en
op de omstandigheid dat het laatste schot vanuit stilstaande positie doelbewust gericht was) van
oordeel dat [betrokkene 1] met zijn gedragingen willens en wetens de aanmerkelijke kans heeft
aanvaard dat de onbekend gebleven persoon zou komen te overlijden. Dat [betrokkene 1] , zoals hij
heeft verklaard, niet geschoten heeft met het doel om zijn achtervolger te raken, maar slechts om hem
op afstand te houden, acht het hof onvoldoende om als contra-indicatie voor (voorwaardelijk) opzet
aan te nemen. Immers heeft de verdachte (BFK: ik begrijp: [betrokkene 1]) op geen enkel moment

270



verklaard dat hij doelbewust niet op zijn achtervolger gericht heeft, of dat hij bijvoorbeeld bewust op
zijn benen heeft proberen te schieten.

Het hof acht dan ook wettig en overtuigend bewezen dat de verdachte zich als medepleger schuldig
heeft gemaakt aan een poging tot doodslag op een vooralsnog onbekend gebleven persoon. De
omstandigheid dat de verdachte zelf niet geschoten heeft doet daar niet aan af.

Het bij Dagvaarding II onder 1 subsidiair tenlastegelegde is in zoverre wettig en overtuigend
bewezen.’

7. Het eerste middel houdt in dat de bewezenverklaring van feit 1 subsidiair op dagvaarding II niet
begrijpelijk is gemotiveerd doordat het hof de verklaring van de verdachte dat [betrokkene 1] het geld
in een envelop aan hem heeft overhandigd als ongeloofwaardig heeft bestempeld, terwijl het hof die
passage uit de verklaring van de verdachte wel voor het bewijs heeft gebezigd.

8. Het hof heeft de verklaring van de verdachte voor zover die inhoudt ‘Ik had van [betrokkene 1] geld
in een envelop gekregen’ inderdaad voor het bewijs gebruikt (zie bewijsmiddel 4). Tegelijk heeft het
hof de verklaring van de verdachte voor zover inhoudend ‘dat hij voorafgaand aan de gebeurtenis op
het [b-straat] door [betrokkene 1] niet op de hoogte is gebracht van het feit dat het bundeltje
biljetten voornamelijk uit vals geld en krantenknipsels bestond en dat het geld door [betrokkene 1]
aan hem zou zijn overhandigd in een envelop’ in de bewijsoverweging uitdrukkelijk als
ongeloofwaardig terzijde geschoven. Aan de steller van het middel kan worden toegegeven dat de
bewijsvoering daarmee op het eerste gezicht in zoverre innerlijk tegenstrijdig en daarmee niet
begrijpelijk oogt.

9. Toch meen ik dat bij nadere beschouwing van innerlijke tegenstrijdigheid geen sprake is. Dat het
hof de bewuste zin als onderdeel van de verklaring van de verdachte voor het bewijs heeft gebezigd,
betekent niet dat het hof ervan uitgegaan is dat de verdachte alleen echt geld heeft gekregen (en
geen vals geld en krantenknipsels). Wat de zin in de voor het bewijs gebezigde verklaring tot
uitdrukking brengt, is dat de verdachte het bundeltje dat op de als bewijsmiddel 9 gebezigde foto is
vastgelegd, van [betrokkene 1] heeft gekregen voordat hij (als eerste) naar binnen ging. In de
bewijsoverweging brengt het hof iets anders tot uitdrukking, namelijk dat het geen geloof hecht aan
de stelling van de verdachte dat hij voorafgaand aan de gebeurtenis op het [b-straat] door
[betrokkene 1] niet op de hoogte is gebracht van het feit dat het bundeltje biljetten voornamelijk uit
vals geld en krantenknipsels bestond. In het voetspoor van die vaststelling geeft het hof aan dat de
verklaring van de verdachte voor zover inhoudend dat [betrokkene 1] hem echt geld heeft
overhandigd in een envelop derhalve ook ongeloofwaardig is. Zo bezien is van tegenstrijdigheid geen
sprake.

10. In het geval Uw Raad daar anders over denkt, gaat het om een tegenstrijdigheid die mede in het
licht van het voorgaande van zodanig ondergeschikte betekenis is dat zij de toereikendheid van de
motivering van de bewezenverklaring niet aantast.1 Uw Raad kan het bestreden arrest in dat geval
lezen met herstel van deze misslag, door de betreffende zin uit de verklaring van de verdachte te
elimineren. Daarmee ontvalt aan de klacht de feitelijke grondslag.2 Het hof heeft met de in het middel
bedoelde passage uit de bewijsoverweging, als gezegd, gerespondeerd op het verweer van de
raadsvrouw dat de verdachte geen wetenschap had van het vooropgezette plan van [betrokkene 1]
om de verkopers van de hennep op te lichten met vals geld. Dat [betrokkene 1] aan de verdachte het
bundeltje met vals geld heeft gegeven en dat [betrokkene 1] de verdachte duidelijk heeft gemaakt
dat het om vals geld ging, heeft het hof uit bewijsmiddel 3 kunnen afleiden. In zoverre is de
bewezenverklaring, ook met weglating van de bedoelde zin in bewijsmiddel 4, zonder meer toereikend
gemotiveerd.

11. Het eerste middel faalt.

Het eerste middel

271



12. Het tweede middel houdt in dat het ingevolge de tenlastelegging in dagvaarding II onder 1
bewezenverklaarde (medeplegen van poging tot doodslag) niet uit de bewijsmiddelen kan volgen. In
het bijzonder zou daar niet uit kunnen volgen dat sprake is geweest van medeplegen tussen de
verdachte en medeverdachte [betrokkene 1] , en ook niet dat de verdachte opzet had op het
bewezenverklaarde geweld.

13. Het hof heeft aan het oordeel dat de verdachte de poging tot doodslag tezamen en in vereniging
met medeverdachte [betrokkene 1] heeft gepleegd een aantal vaststellingen en overwegingen ten
grondslag gelegd. Vertrekpunt is de vaststelling ‘dat de verdachte en [betrokkene 1] van plan waren
om een ripdeal te plegen, dan wel de verkopers van de partij hennep op te lichten’. Het hof vervolgt
met de overweging dat ‘in geval mensen worden gedwongen om waardevolle spullen af te staan of
zich realiseren dat zij daaromtrent worden opgelicht, dit reeds voorzienbaar kan leiden tot
(gewelddadig) verzet’. En dit geldt volgens het hof des te meer ‘indien een oplichting (of ripdeal) zich
afspeelt in het kader van een criminele transactie, zoals de verkoop van een grote partij hennep ter
waarde van ruim € 21.000,-’. Tegen die achtergrond ligt het naar ’s hofs oordeel ‘in de lijn der
verwachting (...) dat (door beide partijen) wapens meegebracht worden en dat deze indien nodig ook
zullen worden gebruikt, hetgeen in het onderhavige geval ook is gebeurd, en dat zowel de verdachte
als [betrokkene 1] hiervan op de hoogte waren’. Het hof wijst er daarbij op dat een ripdeal gepaard
gaat met het nodige gevaar en overleg vergt over de rolverdeling. Het niet inlichten van de verdachte
over het wapen zou ‘een wezenlijk risico voor zowel de verdachte als [betrokkene 1] ’ met zich
brengen en dan ook niet voor de hand liggen. Het gebruik van geweld is vervolgens volgens het hof
zodanig voorzienbaar dat de uitvoerders (van het gezamenlijk plan) ‘de aanmerkelijke kans
aanvaarden dat vuurwapens worden gebruikt’. Op basis daarvan concludeert het hof ‘dat de voor
medeplegen vereiste nauwe en bewuste samenwerking tussen de verdachte en [betrokkene 1]
voldoende is komen vast te staan’. Na de bewijsoverweging waarin het hof vaststelt dat de
medeverdachte opzet had op de dood van de in de bewezenverklaring bedoelde onbekend gebleven
persoon, concludeert het hof dat het ‘wettig en overtuigend bewezen (acht) dat de verdachte zich als
medepleger schuldig heeft gemaakt aan een poging tot doodslag op een vooralsnog onbekend
gebleven persoon’.

14. De steller van het middel meent dat uit de door het hof vastgestelde feiten en omstandigheden
niet kan worden afgeleid dat de verdachte voorwaardelijk opzet had op het gepleegde geweld. Hij
wijst daarbij op de zaak die leidde tot HR 18 januari 2011, ECLI:NL:HR:2011:BO6365. Daarin waren de
daders, die een hennepkwekerij wilden ‘leeghalen’, door de teler en een andere persoon betrapt. Eén
van de dieven opende het vuur op beide personen, de teler is ten gevolge daarvan overleden. De
verdachte was door het hof veroordeeld wegens (kort gezegd) poging tot diefstal met geweld,
gepleegd door twee of meer verenigde personen, terwijl het feit de dood ten gevolge heeft. Uw Raad
oordeelde de bewijsvoering ten aanzien van het opzet van de verdachte op het gebruik van geweld
ontoereikend: ‘Dat het een feit van algemene bekendheid is dat hennepkwekerijen aanzienlijke
financiële belangen vertegenwoordigen en dat het leeghalen (“rippen”) van een hennepkwekerij
steeds vaker gepaard gaat met het gebruik van geweld, vormt onvoldoende grond voor het oordeel
dat bij de verdachte sprake is geweest van (voorwaardelijk) opzet. Ook de overweging van het Hof
dat de verdachte “er zich in de gegeven omstandigheden ten minste rekenschap van moet hebben
gegeven dat bij betrapping de kans op het gebruik van zwaar geweld reëel was”, biedt onvoldoende
grondslag voor het oordeel dat hij het gebruik van geweld op de koop toe heeft genomen.’

15. Een wezenlijk verschil tussen beide zaken, dat de betekenis van de beslissing in de zaak uit 2011
als punt van referentie beperkt, is dat het in die zaak ging om een inbraak. De daders hebben een
ontmoeting met de slachtoffers willen vermijden. In de voorliggende zaak was het plan dat de hennep
verkregen zou worden in een situatie waarin zowel de verkopers van de hennep als de verdachte en
de medeverdachte aanwezig waren. Het ging dus om een geplande ontmoeting.

16. In situaties waarin sprake is van het door een misdrijf anderen drugs afhandig maken, gekoppeld
aan vuurwapengebruik, wordt dikwijls een variant van diefstal met geweld tenlastegelegd en
bewezenverklaard. In HR 4 november 2014, ECLI:NL:HR:2014:3099, NJ 2014/502 was de verdachte

Het tweede middel
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veroordeeld wegens (kort gezegd) een poging tot diefstal met geweld door twee of meer verenigde
personen. Ook hier was het plan een hennepkwekerij leeg te halen, werden de dieven betrapt en
werden vervolgens kogels in de richting van het slachtoffer afgevuurd. Het slachtoffer is daardoor
geraakt. Uw Raad liet de veroordeling in stand in het licht van ’s hofs vaststellingen ‘dat de verdachte
voorafgaand aan de poging tot diefstal van de hennep wist van het mogelijk gebruik van geweld,
onder meer doordat hij wist dat personen die werden aangetroffen, zouden worden vastgebonden en
doordat de verdachte had gezien dat één van zijn mededaders een vuurwapen bij zich had waarvan
hij dacht dat dit ter afschrikking zou worden gebruikt. Daaruit heeft het Hof kunnen afleiden dat de
verdachte bewust de aanmerkelijke kans heeft aanvaard dat het wapen bij de poging tot diefstal van
de hennep zou worden gebruikt’. In HR 18 september 2018, ECLI:NL:HR:2018:1681 was de verdachte
veroordeeld wegens (kort gezegd) een poging tot diefstal door middel van braak met geweld, door
twee of meer verenigde personen gepleegd, terwijl het feit de dood ten gevolge heeft.3 De verdachte
en de medeverdachte waren in het kader van een ‘hennep-rip’ in de nachtelijke uren naar de woning
van het slachtoffer gegaan en hadden daar de deur opengebroken. Het hof had vastgesteld dat uit de
bewijsmiddelen bleek dat beide verdachten in de periode voorafgaand aan het tenlastegelegde feit
‘zeer frequent in het kader van (hennepgerelateerde) criminele activiteiten met elkaar optrokken en
dat zij daarbij de gewoonte hadden zich van een (doorgeladen) vuurwapen te voorzien’. A-G Aben
concludeerde dat ’s hofs mede op deze vaststelling gebaseerde oordeel dat de verdachte ‘de kans op
daadwerkelijk vuurwapengebruik welbewust heeft aanvaard en derhalve zo nauw en bewust heeft
samengewerkt dat sprake is van medeplegen van diefstal met geweld’ toereikend was gemotiveerd.
Uw Raad verwierp het cassatieberoep met de aan art. 81 RO ontleende motivering.

17. Postma heeft in zijn dissertatie aandacht besteed aan de vraag hoe ver de opzeteis bij de
strafbaarstelling van diefstal met geweld gaat.4 Uit de wetsgeschiedenis volgt dat de wetgever de
medepleger aansprakelijk wilde doen zijn ‘voor alle objectieve verzwarende omstandigheden van het
misdrijf (braak, inklimming, geweld enz.), al heeft hij daarin geen aandeel gehad en al was zijn wil
daarop juist niet bepaald gerigt’.5 Dat zou meebrengen dat wie met een ander uit stelen gaat, zonder
meer aansprakelijk is voor diefstal met geweld als de mededader onverwacht geweld toepast. Postma
meent dat de consequenties van dat standpunt verstrekkend zijn, zeker als de bewuste
omstandigheid het strafmaximum fors verhoogt, zoals bij het kwalificerend geweld.6 Hij signaleert dat
er drie opvattingen zijn over de wijze waarop deze consequenties kunnen worden beperkt. Geldend
recht is dat de medepleger opzet moet hebben gehad op de kwalificerende omstandigheid; Reijntjes
kent een belangrijke rol toe aan de voorzienbaarheid van het geweld7; Knigge plaatst de
aansprakelijkheid in de sleutel van redelijke toerekening.8 Postma zelf meent dat in afwijking van de
wil van de wetgever opzet moet worden geëist ten aanzien van het gebruik van ‘geweld of bedreiging
met geweld’ in het kader van diefstal (art. 312 Sr).9 Daarbij zou het door de delictsomschrijving
vereiste opzet evenwel volstaan. In de context van art. 312 Sr zou opzet op ‘bedreiging met geweld’
zelfs voldoende zijn voor aansprakelijkheid ter zake van diefstal in vereniging met geweld, terwijl dat
geweld door de mededader is begaan. Een voordeel van die benadering en van benaderingen waarin
het opzet niet op dit kwalificerend bestanddeel betrekking heeft, kan zijn dat het verschil in
bewijseisen met het medeplegen van doodslag duidelijker is. Ik leid uit HR 4 november 2014,
ECLI:NL:HR:2014:3099, NJ 2014/502 evenwel af dat Uw Raad er niet voor voelt de opzeteis in de lijn
van Postma uit te leggen.10

18. In situaties waarin sprake is van het door een misdrijf anderen drugs afhandig maken, gekoppeld
aan vuurwapengebruik, wordt ook wel het medeplegen van (een poging tot) doodslag tenlastegelegd
en bewezenverklaard. Een voorbeeld is te vinden in HR 5 december 2017, ECLI:NL:HR:2017:3072. In
zijn conclusie voorafgaand aan dit arrest leidt A-G Vellinga uit ’s hofs vaststellingen inzake de modus
operandi af dat de verdachte, die door het hof is veroordeeld wegens het medeplegen van
gekwalificeerde doodslag, wist dat de medeverdachte over een vuurwapen beschikte alsmede dat de
medeverdachte en de verdachte ‘bewust hebben samengewerkt met het oog op het rippen van
(slachtoffer) en het daarbij bezigen van een vuurwapen’. In een noot vermeldt Vellinga dat de
verdachte er ook bekend mee was dat de medeverdachte ‘al eens temidden van mensen met een
vuurwapen had geschoten’. Uw Raad deed de zaak af met art. 80a RO. In HR 11 februari 2014,
ECLI:NL:HR:2014:289 had het hof, zo blijkt uit de daaraan voorafgaande conclusie van A-G Vegter
(onder 3.5 en 3.10), onder meer uit de bewijsmiddelen kunnen afleiden dat de verdachte de
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medeverdachte (met het oog op een ripdeal) had benaderd omdat hij wist dat deze een pistool had,
dat zij samen naar de woning van het slachtoffer zijn gereden en dat de verdachte toen zij voor de
deur stonden zag dat de medeverdachte zijn pistool had meegenomen en zijn hand op zijn pistool
onder zijn jas had liggen. Uw Raad verwierp het cassatieberoep met de aan art. 81 RO ontleende
formulering.11

19. Postma heeft in zijn dissertatie de rechtspraak van Uw Raad inzake het bewijs van medeplegen
ten aanzien van binnen of buiten het gezamenlijk plan vallende delicten die een overschrijding van het
gezamenlijk doel van de medeplegers opleveren in kaart gebracht.12 Als voorbeeld van de eerste
categorie, een delict dat als kwade kans besloten ligt in het gezamenlijk plan, noemt Postma HR 10
mei 1994, nr. 97.226 (niet gepubliceerd). Daarin vluchten de drie mededaders na een bankoverval met
een auto. Eén van de mededaders schiet met een pistool op een achtervolgende politieauto met
daarin twee politieagenten. Later tijdens de vlucht schiet een mededader (nu met dodelijk gevolg) op
een politieagent. De verdachte wordt veroordeeld wegens (onder meer) het medeplegen van poging
tot doodslag, meermalen gepleegd, en het medeplegen van doodslag. Voor het hof is van belang dat
het vuurwapengeweld voortvloeide uit het gezamenlijk plan. De daders hadden er ‘rekening mee
gehouden dat, als de situatie dat ter verwezenlijking van het door hen voorgenomen doel zou
vereisen, het gebruik van vuurwapens niet zou worden geschuwd’. Het hof stelt verder onder meer
vast dat twee vuurwapens en grote hoeveelheden bijpassende scherpe munitie zijn meegenomen en
dat een mededader een kogelvrij vest had aangedaan. A-G Van Dorst wijst er nog op dat de
verdachte op enig moment ‘één van de pistolen die bij de bankoverval waren gebruikt’ aan één van de
mededaders geeft. Uw Raad verwierp het cassatieberoep met een verkorte motivering.13

20. Postma noemt ook zaken waarin het delict besloten ligt in een ‘uitvoeringsaspect’ van het
gezamenlijk plan.14 In HR 14 oktober 2003, ECLI:NL:HR:2003:AJ1396, NJ 2004/103 had het hof
vastgesteld dat de verdachte en zijn drie mededaders het plan hadden opgevat om een persoon van
het leven te beroven. Toen deze bij het snookercentrum waar zij hem opwachtten naar buiten kwam
was hij in het gezelschap van een andere persoon. Ook deze werd gedood. De bijdrage van de
verdachte bestond erin dat hij met een van de mededaders zodanig positie had gekozen dat de twee
mannen niet konden wegvluchten. Volgens Uw Raad was ’s hofs klaarblijkelijke oordeel dat verdachtes
opzet in elk geval in voorwaardelijke zin ook gericht was op de dood van de tweede persoon niet
onbegrijpelijk. Uw Raad neemt daarbij in aanmerking dat de verdachte ‘zijn rol is blijven vervullen’, ook
toen de tweede persoon ‘probeerde te vluchten en toen, nadat zulks was mislukt, deze door een van
verdachtes mededaders meermalen met een mes werd gestoken.’

21. Ook bij zaken die Postma rubriceert als zaken waarin het delict dat een overschrijding van het
gezamenlijk doel oplevert buiten het gezamenlijk plan valt, is van belang of de samenwerking wordt
voortgezet.15 HR 25 november 2008, ECLI:NL:HR:2008:BF3310 was de verdachte veroordeeld wegens
het medeplegen van moord. De verdachte en zijn mededader hadden afgesproken het slachtoffer
bang te maken. Daarbij was voor de verdachte duidelijk dat er flinke klappen zouden kunnen vallen.
Het slachtoffer werd naar een afgelegen plek gelokt. Kort nadat het slachtoffer op die plek aankwam
werd hij door de medeverdachte neergeschoten. De verdachte heeft verklaard dat hij niet wist dat de
medeverdachte het vuurwapen bij zich had, maar dat hij wel wist dat hij een vuurwapen in huis had
en hem er wel eens mee heeft zien schieten. Op het moment waarop de medeverdachte een
vuurwapen trok heeft hij zich niet van de situatie gedistantieerd, maar is naar het slachtoffer
toegelopen en heeft hem een draagtas uit handen getrokken. A-G Jörg meende dat als de verdachte
niet ‘een poging onderneemt om de gezamenlijke onderneming die door het onverwacht tevoorschijn
brengen van een wapen door zijn medeverdachte een andere wending gaat nemen, te beëindigen of
tenminste zich aan die andere wending te onttrekken’ maar ‘in de verdere uitvoering van wat hij met
zijn mededader wèl heeft afgesproken’ volhardt, hij de kwade afloop op de koop toeneemt. Uw Raad
verwierp het cassatieberoep met de aan art. 81 RO ontleende formulering.16

22. Tegen de achtergrond van voornoemde rechtspraak van Uw Raad is het van belang hoe het delict
zich in de onderhavige zaak tot het ‘plan’ verhoudt. Twee versies van het plan kunnen worden
onderscheiden. De eerste versie komt erop neer dat de verdachte en de medeverdachte slechts van
plan zijn de verkopers van de hennep op te lichten met het valse geld. De verdachte en de
medeverdachte rekenen erop dat zij zo snel weg zijn dat de verkopers het bedrog pas door hebben
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als het te laat is. De verdachte houdt bovendien rekening met de mogelijkheid dat zijn mededader
over een vuurwapen beschikt dat deze indien nodig kan gebruiken. Maar over dat gebruik is niet
gesproken en het is geen onderdeel van het plan. De tweede versie van het plan heeft als kern
eveneens dat de verdachte en de medeverdachte van plan zijn om de verkopers op te lichten. Zij
hopen dat de verkopers het bedrog niet tijdig doorzien, maar zij houden er anders dan bij de eerste
versie rekening mee dat de verkopers dat wel doen. Onderdeel van het plan is daarom ook dat de
medeverdachte, in het geval de verkopers van één of meer vuurwapens gebruik maken om te
voorkomen dat de verdachte en de medeverdachte met de hennep vertrekken, met zijn pistool terug
zal schieten op de verkopers. De verdachte weet in dit geval dat de medeverdachte over een
vuurwapen beschikt en dat hij dit indien nodig op de afgesproken wijze zal gebruiken. Indien uit de
bewijsvoering volgt dat de verdachte en de medeverdachte volgens de tweede versie van het plan te
werk zijn gegaan, ligt daarin al gauw een toereikende onderbouwing van de bewezenverklaring
besloten. Indien de verdachte en de medeverdachte van de eerste versie van het plan zijn uitgegaan,
ligt dat anders.

23. Het ligt tegen deze achtergrond in de rede eisen te stellen aan de precisie van de vaststellingen
inzake het ‘plan’. Een extra argument daarvoor volgt uit de eerder besproken rechtspraak inzake
diefstal met geweld, al dan niet de dood ten gevolge hebbend. Uit die rechtspraak volgt dat Uw Raad
opzet eist op het bewezenverklaarde geweld. Nu bij een bewezenverklaring van het in vereniging
plegen van diefstal met geweld opzet op het bewezenverklaarde geweld wordt geëist, bestaat het
risico dat in het geval het geweld de vorm aanneemt van het met een vuurwapen schieten op het
slachtoffer, het verschil met de bewijseisen die bij het medeplegen van een al dan niet gekwalificeerde
(poging tot) doodslag worden gesteld, klein wordt. Dat staat op gespannen voet met het verschil in
strafmaximum (bij gekwalificeerde doodslag levenslang). Aan dat risico wordt tegemoet gekomen door
in beginsel te eisen dat de reële mogelijkheid van een poging tot doodslag in het plan besloten ligt, en
buiten die situatie slechts in beperkte mate aansprakelijkheid wegens het medeplegen van poging tot
doodslag aan te nemen.

24. Ik keer terug naar het middel. Als de bewijsmotivering naast het voorgaande wordt gelegd, valt op
dat het hof niet tot een precieze omschrijving van het plan komt. Het hof stelt vast ‘dat de verdachte
en [betrokkene 1] van plan waren om een ripdeal te plegen, dan wel de verkopers van de partij
hennep op te lichten’. Daarna formuleert het hof bewijsoverwegingen onder het kopje ‘Medeplegen en
wetenschap verdachte met betrekking tot het vuurwapen’. Dat doet de vraag rijzen hoe het hof het
eventueel gebruik van het vuurwapen in relatie tot het plan ziet.

25. Die vraag rijst ook doordat het hof nergens met zoveel woorden vaststelt dat de verdachte wist
dat de medeverdachte over een vuurwapen beschikte. Dat het niet voor de hand ligt dat de
medeverdachte de verdachte niet heeft ingelicht over het vuurwapen betekent, daarop wijst ook de
steller van het middel, nog niet dat het inlichten van de verdachte met de vereiste mate van zekerheid
vaststaat. Daar komt bij dat de onder de bewijsmiddelen opgenomen verklaring van de
medeverdachte onder meer inhoudt dat hij en de verdachte zich ‘helemaal niet’ op de afspraak met de
verkopers hadden voorbereid, afgezien kennelijk van het plan de hennep met het valse geld te
‘kopen’. Het hof overweegt ook dat ‘het in de lijn der verwachting ligt dat (door beide partijen) wapens
meegebracht worden’ en dat ‘zowel de verdachte als [betrokkene 1] hiervan op de hoogte waren’.
Maar dat de verdachte ermee op de hoogte is wat in de lijn der verwachting ligt, wil nog niet zeggen
dat hij ermee op de hoogte is dat die verwachting in dit geval met de werkelijkheid correspondeert.
Daarbij rijst de vraag of het hof met deze zin niet enkel op het bezit van vuurwapens bij de andere
partij doelt. Ook de laatste, concluderende alinea onder dit kopje doet vermoeden dat het hof het plan
en het vuurwapen los van elkaar ziet. Er is volgens het hof sprake van ‘een vooraf gemaakt
gezamenlijk plan en de gezamenlijke uitvoering hiervan, alsmede (curs. BFK) van een voorzienbare
kans dat er (vuur)wapens zouden worden gebruikt’.

26. Denkbaar is wellicht ’s hofs overweging, in het bijzonder de passage dat het ‘niet voor de hand
ligt’ dat de verdachte niet door de medeverdachte is ingelicht, zo te lezen dat het hof heeft
vastgesteld dat de verdachte ervan op de hoogte was dat de medeverdachte een pistool had
meegenomen, en dat hij bewust de aanmerkelijke kans heeft aanvaard dat de medeverdachte het
pistool zou gebruiken. Een argument voor die lezing kan zijn dat in het plan volgens het hof de
mogelijkheid van een ‘ripdeal’ besloten lag. Dan is evenwel van belang dat het hof niet duidelijk maakt
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welk gebruik de verdachte (als onderdeel van het plan) heeft aanvaard. Gebruik van een vuurwapen
kan vele vormen aannemen. Te denken valt aan het dreigen met een vuurwapen, het in de lucht
schieten en het schieten op voorwerpen en niet-vitale lichaamsdelen. Dat de verdachte voorwaardelijk
opzet op een vorm van gebruik heeft, impliceert niet noodzakelijkerwijs voorwaardelijk opzet op elke
vorm van gebruik. Daarbij is de feitelijke gang van zaken een aanwijzing dat de verdachte en
[betrokkene 1] in ieder geval niet hadden afgesproken dat het wapen zou worden getrokken zodra
het bedrog zou zijn doorzien.

27. Het hof baseert de bewezenverklaring van medeplegen van poging tot doodslag op een
redenering die uit twee componenten bestaat. Onder het kopje ‘Medeplegen en wetenschap verdachte
met betrekking tot het vuurwapen’ beargumenteert het hof ‘dat sprake was van een vooraf gemaakt
gezamenlijk plan en de gezamenlijke uitvoering hiervan, alsmede van een voorzienbare kans dat er
(vuur)wapens zouden worden gebruikt’. Daarop baseert het hof het ‘oordeel dat de voor medeplegen
vereiste nauwe en bewuste samenwerking tussen de verdachte en [betrokkene 1] voldoende is
komen vast te staan’. Onder het kopje ‘Opzet op de dood’ beargumenteert het hof ‘dat [betrokkene 1]
met zijn gedragingen willens en wetens de aanmerkelijke kans heeft aanvaard dat de onbekend
gebleven persoon zou komen te overlijden’. Het hof laat evenwel na nader te beargumenteren waar
het vervolgens de conclusie op baseert dat wettig en overtuigend bewezen is ‘dat de verdachte zich
als medepleger schuldig heeft gemaakt aan een poging tot doodslag op een vooralsnog onbekend
gebleven persoon’. Opbouw en inhoud van ’s hofs overwegingen doen daarmee vermoeden dat het
hof de vaststelling van de nauwe en bewuste samenwerking waar het bij medeplegen om gaat
betrekkelijk los ziet van het delict in verband waarmee die samenwerking tot aansprakelijkheid leidt.
Terwijl juist dat verband voor die strafrechtelijke aansprakelijkheid cruciaal is.17

28. Ik neem daarbij in aanmerking dat de vaststelling dat de verdachte welbewust de aanmerkelijke
kans heeft aanvaard dat vuurwapens worden gebruikt, toereikend is als onderbouwing van een
bewezenverklaring van diefstal met geweld (al dan niet met dodelijk gevolg). Mede tegen die
achtergrond meen ik dat een bewijsmotivering in casusposities als de onderhavige er geen
misverstand over mag laten bestaan dat het gebruik dat door de mededader die niet schiet
welbewust is aanvaard, het schieten in het kader van (een poging tot) doodslag omvat.

29. Uit de eerder besproken rechtspraak volgt dat aansprakelijkheid wegens het medeplegen van een
poging tot doodslag onder omstandigheden ook bestaat als de poging tot doodslag niet in het plan
besloten ligt. Die omstandigheden doen zich in het onderhavige geval naar het mij voorkomt evenwel
niet voor. Het hof heeft niet vastgesteld dat de verdachte eerder met de medeverdachte ripdeals heeft
gepleegd waarbij een vuurwapen is gebruikt, of dat hij de medeverdachte in andere context een
vuurwapen heeft zien gebruiken. Uit de bewijsmiddelen volgt zelfs een contra-indicatie, in dit opzicht.
De voor het bewijs gebezigde verklaring van de medeverdachte houdt in dat hij het wapen van
iemand had geleend.

30. Wat betreft het voortzetten van de samenwerking volgt uit de bewijsmiddelen dat de verdachte
na de schoten die zijn mededader loste de samenwerking gericht op het bemachtigen van de hennep
heeft voortgezet. Maar de verdachte heeft geen rol vervuld bij het uitgeoefende (vuurwapen)geweld.
In de eerder besproken zaken waarin belang werd gehecht aan voortzetting van de samenwerking
ging het om gedragingen die met het plegen van geweld verband hielden; als een ondersteuning
daarvan konden worden gezien. Het voert naar het mij voorkomt ook te ver om aansprakelijkheid als
medepleger van poging tot doodslag (los van een plan) te baseren op het voorafgaand aan de
schoten van de medeverdachte naar buiten brengen van de tassen met wiet, dan wel het na de
geloste schoten in de auto gooien van deze tassen. Bij afwezigheid van een plan waarin de poging tot
doodslag als kwade kans besloten ligt en bewust is aanvaard, ligt het in de rede de aansprakelijkheid
van de medepleger die geen geweld pleegt in dergelijke gevallen via andere strafbaarstellingen
gestalte te laten krijgen.

31. Al met al is de bewezenverklaring van medeplegen van poging tot doodslag ontoereikend met
redenen omkleed.

32. Het tweede middel slaagt.

33. Het eerste middel kan worden afgedaan met de aan art. 81 RO ontleende motivering. Ambtshalve
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wijs ik erop dat het cassatieberoep is ingesteld op 27 maart 2018 en dat Uw Raad niet binnen zestien
maanden nadien uitspraak zal doen. In geval Uw Raad, anders dan ik, van oordeel zou zijn dat beide
middelen falen, dient deze overschrijding van de redelijke termijn als bedoeld in art. 6, eerste lid,
EVRM te leiden tot strafvermindering. In geval van terugwijzing kan de overschrijding van de redelijke
termijn onbesproken blijven. Voor het overige heb ik ambtshalve geen gronden aangetroffen die tot
vernietiging van de bestreden uitspraak aanleiding behoren te geven.

34. Deze conclusie strekt tot vernietiging van de bestreden uitspraak wat betreft de beslissingen ter
zake van het in de zaak met parketnummer 09-842133-16 (door het hof aangeduid als dagvaarding
II) onder 1 subsidiair tenlastegelegde en de strafoplegging en tot terugwijzing van de zaak naar het
Gerechtshof Den Haag teneinde in zoverre op het bestaande hoger beroep opnieuw te worden
berecht en afgedaan.

De Procureur-Generaal

bij de Hoge Raad der Nederlanden

AG

Vgl. HR 7 februari 2006, ECLI:NL:HR:2006:AU8289.

Vgl. HR 16 november 2010, ECLI:NL:HR:2010:BN8211 en HR 31 januari 2012,
ECLI:NL:HR:2012:BU6064.

Vgl. ook HR 18 september 2018, ECLI:NL:HR:2018:1693.

A. Postma, Opzet en toerekening bij medeplegen. Een rechtsvergelijkend onderzoek, WLP 2014.

H.J. Smidt, Geschiedenis van het Wetboek van Strafrecht, tweede druk, herzien door J.W. Smidt,
Haarlem 1891, deel I, p. 435-436.

Postma, a.w., p. 39.

Zie onder meer J.M. Reijntjes, ‘Criteria voor toerekening’, in: B.F. Keulen, G. Knigge en H.D. Wolswijk,
Pet af (liber amicorum D.H. de Jong), WLP, Nijmegen 2007, p. 402-409.

Zie G. Knigge, ‘Het opzet van de deelnemer’, in: M.S. Groenhuijsen en J.B.H.M. Simmelink, Glijdende
schalen (liber amicorum J. de Hullu), WLP, Nijmegen 2003, p. 309-321.

Postma, a.w., p. 313-314.

Zie in dit verband de voorafgaande conclusie van A-G Knigge. Vgl. ook HR 14 april 2015,
ECLI:NL:HR:2015:951, NJ 2015/214, waarin Uw Raad vaststelt dat de verdachte opzet had ‘op het
gezamenlijk en in vereniging plegen van diefstal met geweld zoals is bewezenverklaard’.

Vgl. voorts HR 11 februari 2014, ECLI:NL:HR:2014:301 (art. 81 RO).

A.w., p. 64 e.v. Dat het ‘plan’ van belang is bij het afgrenzen van de aansprakelijkheid wegens
medeplegen, vindt steun in HR 17 december 2013, ECLI:NL:HR:2013:1964, NJ 2014/514 m.nt. Mevis,
rov. 2.3.2 en 2.3.3 (Nijmeegse scooterzaak).

Vgl. ook HR 20 maart 2018, ECLI:NL:HR:2018:380 (art. 81 RO), waar in de conclusie naar
voornoemde zaak wordt verwezen. Daarin waren de verdachte en de medeverdachten met in ieder
geval drie geladen vuurwapens naar een woning van een familie gegaan om een overval te plegen en
hadden zij geschoten op politieagenten die gewaarschuwd waren. De verdachte werd veroordeeld
wegens onder meer (kort gezegd) het medeplegen van een poging tot gekwalificeerde doodslag,
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meermalen gepleegd.

Postma, a.w., p. 75 e.v..

A.w., p. 78-86.

Vgl. ook de door Postma besproken arresten HR 4 mei 1993, ECLI:NL:HR:1993:ZC9280, DD 93.400
en HR 20 januari 1998, ECLI:NL:HR:1998:ZD0902, NJ 1998/426. Het tweede arrest betrof een
veroordeling wegens diefstal in vereniging met geweld, zwaar lichamelijk letsel ten gevolge hebbend.
Het eerste arrest zag op twee door twee personen gepleegde overvallen op tankstations. De
verdachte bleef in de auto, de medeverdachte schoot beide keren een pompbediende dood. De
verdachte werd ter zake van de eerste overval veroordeeld wegens diefstal met geweld door twee of
meer personen, de dood ten gevolge hebbend. Van de primair tenlastegelegde deelneming aan
gekwalificeerde doodslag werd vrijgesproken; daaruit volgt dat de enkele wetenschap dat de
mededader een vuurwapen bij zich droeg volgens het hof nog geen dodingsopzet impliceerde. Inzake
de tweede overval werd de verdachte voor het medeplegen van gekwalificeerde doodslag
veroordeeld.

J. de Hullu, Materieel strafrecht, 7e druk, Wolters Kluwer, Deventer 2018, p. 464-465.
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Rechtsgebieden Strafrecht

Bijzondere kenmerken Cassatie

Inhoudsindicatie
Poging moord op advocate door haar tijdens intake in gezicht te snijden, art. 45 jo.
289 Sr. Bewijsklacht opzet. Volgt voorwaardelijk opzet op dood uit vaststellingen
hof?

Vaststellingen houden o.m. in dat medeverdachte A van onbekend gebleven
persoon opdracht heeft aangenomen om tegen betaling slachtoffer aan te vallen
waarbij zij ‘gekrast’ zou worden, op dag voor bewezenverklaarde telefonisch
afspraak met slachtoffer is gemaakt voor gesprek met onbekend gebleven persoon
(‘steker’), op dag van bewezenverklaarde verdachte, steker en A met auto door B
van Amsterdam naar plaats van kantoor van slachtoffer zijn gebracht, slachtoffer
die dag in kantoor door steker met stanleymes in gezicht, op hoofd en in arm is
gestoken/gesneden, verdachte op verschillende momenten via (ander) speciaal
telefoonnummer telefonisch contact met B heeft gehad, chauffeur B met dat
nummer afspraak voor vervoer heeft gemaakt, B auto heeft geparkeerd in nabijheid
van advocatenkantoor van slachtoffer, steker en A zijn uitgestapt en in richting van
advocatenkantoor zijn gelopen en verdachte is uitgestapt en naar treinstation is
gelopen vanwaar hij terug is gereisd naar Amsterdam. Op deze vaststellingen heeft
hof conclusie gebaseerd dat verdachte met A en steker vanuit Amsterdam naar
plaats kantoor van slachtoffer is gegaan om haar in opdracht van ander tegen
betaling aan te vallen waarbij ze zou worden ‘gekrast’.

Dat verdachte daarmee (voorwaardelijk) opzet op dood van slachtoffer heeft
gehad, volgt niet z.m. uit die vaststellingen. Hof heeft aan opzet van verdachte ook
geen nadere overwegingen gewijd. Dat volgens nadere overwegingen van hof
steker opzet op dood had, doet daaraan niet af, mede in aanmerking genomen dat
verdachte niet bij uitvoering door steker aanwezig was en hof ook niets heeft
vastgesteld over bijvoorbeeld wetenschap bij verdachte over geplande aard van
krassen.

Volgt (partiële) vernietiging en terugwijzing. CAG: anders.

Vindplaatsen Rechtspraak.nl 
SR-Updates.nl 2022-0153 

ECLI:NL:HR:2022:1000
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2.2.1

2.1

Uitspraak

HOGE RAAD DER NEDERLANDEN

STRAFKAMER

Nummer 21/01328

Datum 12 juli 2022

ARREST

op het beroep in cassatie tegen een arrest van het gerechtshof Den Haag van 17 maart 2021,
nummer 22-003456-19, in de strafzaak

tegen

[verdachte] ,

geboren te [geboorteplaats] op [geboortedatum] 1997,

hierna: de verdachte.

Het beroep is ingesteld door de verdachte. Namens deze hebben D. Bektesevic en F.T.C. Dölle, beiden
advocaat te Amsterdam, bij schriftuur een cassatiemiddel voorgesteld. De schriftuur is aan dit arrest
gehecht en maakt daarvan deel uit.

Namens de benadeelde partij [benadeelde] heeft R.A. Korver, advocaat te Amsterdam, bij schriftuur
cassatiemiddelen voorgesteld. De schriftuur is aan dit arrest gehecht en maakt daarvan deel uit.

De advocaat-generaal A.E. Harteveld heeft geconcludeerd tot verwerping van het cassatieberoep.

Het cassatiemiddel klaagt onder meer over de bewezenverklaring van het (voorwaardelijk) opzet
van de verdachte op de dood van [benadeelde] .

Ten laste van de verdachte is overeenkomstig de tenlastelegging in de zaak met
parketnummer 09-857047-18 bewezenverklaard dat:

“hij op 26 september 2017 te Zoetermeer ter uitvoering van het door verdachte

1 Procesverloop in cassatie

2 Beoordeling van het cassatiemiddel dat namens de verdachte is voorgesteld
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2.2.2

voorgenomen misdrijf om tezamen en in vereniging met anderen opzettelijk en met
voorbedachten rade [benadeelde] van het leven te beroven, met dat opzet en na kalm
beraad en rustig overleg, voornoemde [benadeelde] meermalen met een mes in het gezicht
en het hoofd heeft gestoken en gesneden, terwijl de uitvoering van dat voorgenomen
misdrijf niet is voltooid.”

Met betrekking tot de bewezenverklaring heeft het hof het volgende overwogen:

“Inleiding

Op 26 september 2017 omstreeks 15:00 uur had advocate [benadeelde] op haar kantoor
aan de [a-straat 1] te Zoetermeer een afspraak met een potentiële cliënt. Degene die de
afspraak maakte, maakte gebruik van een telefoonnummer dat eindigt op [telefoonnummer
1] . De man wilde hulp bij een echtscheiding en wilde daarover met 'advocaat [benadeelde] '
praten. Op het advocatenkantoor waren twee advocaten werkzaam met die achternaam, de
zussen [zussen] . Van hen was [benadeelde] degene die zich voornamelijk met
echtscheidingen bezig hield. Voor zover het hof hierna schrijft over ' [benadeelde] ' wordt
[benadeelde] bedoeld.

De man die op de afspraak verscheen (verder: de steker) arriveerde rond 15.15 uur. Hij had
een zwart hoedje op, dikke zwarte kleding aan, een zwarte bril op en was volgens
[benadeelde] opvallend jong voor iemand die, zoals de man haar verteld had, al tien jaar
getrouwd zou zijn. Nadat ze even hadden gesproken, wilde [benadeelde] haar visitekaartje
pakken. Vervolgens werd zij zonder enige aanleiding door de man aangevallen. De man
duwde haar tegen de muur en stak/sneed haar met een stanleymes in haar gezicht, op haar
hoofd en in haar arm. De man rende vervolgens weg. [benadeelde] werd hevig bloedend
aangetroffen door personeel van het kantoor. Om 15:24 uur werd de aanval bij de politie
gemeld. Toen de politie arriveerde was [benadeelde] matig aanspreekbaar. Ze had onder
meer een diepe snee van ongeveer zes centimeter in haar rechterwang, van de onderkant
van haar oor richting haar mond, en een snee op haar hoofd. Ook had zij een snee van
ongeveer 9 centimeter in haar linkerhand. Zij is met de ambulance naar het ziekenhuis
gebracht.

De politie heeft de identiteit van de steker tot op heden - voor zover bij het hof bekend - niet
kunnen achterhalen. De verdachte en de medeverdachte [betrokkene 1] die in hoger beroep
terechtstaan zouden volgens het Openbaar Ministerie betrokken zijn geweest bij het plan
om een aanslag te plegen op de advocate.

De verdachte wordt primair - kort gezegd - verweten dat hij als medepleger gepoogd heeft
[benadeelde] te vermoorden, dan wel te doden. De verdachte heeft iedere betrokkenheid
ontkend.

Voor de opbouw van dit arrest volgt het hof deels het vonnis van de rechtbank. In hoger
beroep zijn er evenwel nieuwe stukken aan het dossier toegevoegd. Daarnaast heeft de
verdachte ter terechtzitting in hoger beroep een verklaring afgelegd.

Handelingen van de steker: opzet

Het hof ziet zich allereerst voor de vraag gesteld of de steker opzet had op de dood van
[benadeelde] .

Niet bewezen kan worden dat de steker boos opzet had op het doden van [benadeelde] .
Het voorwaardelijk opzet is echter wel wettig en overtuigend bewezen. Het hof heeft dat
oordeel gebaseerd op een positieve beantwoording van de vraag of de steker door zijn
geweldshandelingen de aanmerkelijke kans heeft aanvaard dat [benadeelde] zou komen te
overlijden.

Daartoe wordt het volgende overwogen.
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Uit de verklaring van [benadeelde] in combinatie met het geconstateerde letsel aan haar
hoofd volgt dat de steker minstens tweemaal met een stanleymes heeft gestoken dan wel
gesneden in het hoofd en het gezicht van [benadeelde] . Het is een feit van algemene
bekendheid dat het steken met een mes in het gelaat, nabij de halsstreek van een persoon
tot de dood kan leiden. In die halsstreek bevinden zich immers grote slagaders, die niet door
andere structuren worden beschermd.

Het letsel aan de rechterwang van [benadeelde] liep van de onderkant van het oor richting
de mondhoek. Daarmee liep het letsel parallel aan de kaaklijn en was het enkele centimeters
verwijderd van de hals. Het stanleymes had volgens [benadeelde] een lemmet van 3 tot 5
centimeter. Te verwachten was dat [benadeelde] zich zou verzetten tegen de aanval met het
stanleymes. Hier komt bij dat [benadeelde] in het hoofd gestoken/gesneden werd door één
persoon zonder dat zij daarbij bijvoorbeeld gefixeerd werd door een mededader. Tot het in
een gecontroleerde toestand aanbrengen van een snee in het gezicht van [benadeelde]
was de steker in zijn eentje dus niet in staat, en dat was zeer voorzienbaar. Daarmee was
de kans op volledige controle op het snijden/steken door de steker vrijwel afwezig.

Naar het oordeel van het hof levert het onder die omstandigheden met - gelet op de
verwondingen - een zeer scherp stanleymes met een lemmet van tenminste 3 centimeter
snijden/steken in het hoofd en het gezicht in de buurt van de hals, met de zich daarin
bevindende slagaders, een aanmerkelijke kans op de dood op. Met die geweldshandelingen
heeft de steker bewust die aanmerkelijke kans op de dood van [benadeelde] aanvaard. De
steker had daarmee het voorwaardelijk opzet op de dood van [benadeelde] .

Handelingen van de steker: voorbedachten rade

Het hof is ook van oordeel dat de steker met voorbedachten rade heeft gehandeld. Daartoe
is het volgende overwogen.

De afspraak met [benadeelde] is op 25 september 2017 telefonisch gemaakt met
telefoonnummer [telefoonnummer 1] . Dit telefoonnummer is voor het eerst actief de dag
voor de aanval en was niet meer te bereiken op de dag na de aanval. Naast SMS-berichten
met provider Lyca (voorafgaande aan de aanval) en twee gesprekken van één seconde met
onbekende telefoonnummers (na de aanval), is het telefoonnummer enkel gebruikt om drie
keer te bellen met het advocatenkantoor. Daaruit volgt naar het oordeel van het hof dat het
telefoonnummer in essentie slechts is gebruikt voor het onderhouden van contact met het
advocatenkantoor.

[benadeelde] heeft verklaard dat de man uit het niets uithaalde en uit het dossier volgen
verder geen aanwijzingen dat er op dat moment een directe aanleiding bestond voor de
aanval van de steker.

Er is een dag voor de aanval een afspraak gemaakt met een advocaat voor een bespreking
over een echtscheiding. Daarvoor is een nieuw telefoonnummer gebruikt, dat speciaal
daarvoor in gebruik is genomen. Naar die afspraak is een stanleymes meegenomen. Dat het
daadwerkelijk om een echtscheiding ging werd door de advocaat betwijfeld; de steker was
erg jong om al tien jaar getrouwd te zijn. Zonder aankondiging of aanleiding werd
[benadeelde] gestoken.

Uit die omstandigheden volgt dat de nodige voorbereidingen zijn getroffen om de aanval
mogelijk te maken en dat de steker voorafgaand aan zijn bezoek al het plan had om
[benadeelde] aan te vallen met het stanleymes. Dit wordt ondersteund door de
omstandigheid dat de steker zwarte kleding, een zwarte bril en een zwarte hoed droeg. Net
als het speciaal hiervoor in gebruik genomen nummer, past dat bij het verhullen van zijn
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identiteit. Dat verhullen laat zich wel rijmen met een geplande aanval en niet met een
informatieve afspraak over een echtscheiding.

De geplande aanpak van deze aanval duidt naar het oordeel van het hof dan ook op kalm
beraad en rustig overleg. Er zijn geen contra-indicaties.

Tussenconclusie

De steker heeft opzettelijk en met voorbedachten rade gepoogd [benadeelde] dodelijk te
verwonden. Dat maakt dat er sprake is van een poging tot moord.

De chauffeur

Op camerabeelden van een flatgebouw aan de [b-straat] in Zoetermeer is te zien dat kort
voor de aanval, om 15:07:30 uur, een auto in de richting van de doodlopende parkeerplaats
aan de [b-straat] rijdt. Het is een Seat Ibiza voorzien van het kenteken [kenteken 1] .

Op de camerabeelden van 15:09:04 en :07 uur is een man te zien die voldoet aan het
signalement van de steker. Hij loopt uit de richting van de Seat en gaat richting het
advocatenkantoor. Op camerabeelden van 15:23 uur van hetzelfde flatgebouw is te zien dat
een man, die voldoet aan het signalement van de steker, rent uit de richting van de [a-straat
] . Hij loopt richting de doodlopende parkeerplaats waar de Seat geparkeerd staat.
Vervolgens rijdt om 15:26:08 uur de grijs/zwarte auto, die om 15:07:30 was komen
aanrijden, met hoge snelheid weg van die parkeerplaats, richting de doorgaande weg.

De Seat Ibiza met voornoemd kenteken is vóór de aanval om 15:03:36 uur geregistreerd
door een ARS-paal aan de [f-straat] te Zoetermeer. Diezelfde auto is na de aanval om
15:32:57 uur geregistreerd door een ARS-paal op de A4 richting Amsterdam. De auto stond
geregistreerd op naam van [betrokkene 2] , wonende te Amsterdam.

[betrokkene 3] heeft op 16 mei 2018 verklaard dat hij wel eens gebruik maakt van de Seat
van zijn zus. Uit een handgeschreven verklaring van [betrokkene 3] maakt het hof op dat er
telefonisch contact is geweest in verband met een autorit naar Zoetermeer en weer terug.
Hij heeft de jongen met het hoedje op de dag van het steekincident met de Seat vervoerd
naar Zoetermeer en vervolgens terug gebracht naar Amsterdam.

Verdachte [betrokkene 1] heeft verklaard dat hij op de bewuste dag in zijn wijk (het hof
begrijpt: in Amsterdam) is ingestapt in een grijze Seat Ibiza en dat de man met het hoedje al
in de auto zat.

Tussenconclusie

[betrokkene 3] heeft de steker per auto van Amsterdam naar Zoetermeer vervoerd, in ieder
geval samen met [betrokkene 1] . [betrokkene 3] heeft de steker van Zoetermeer weer
terug naar Amsterdam gebracht.

Verdachte [betrokkene 1]

Op de camerabeelden van genoemd flatgebouw en op camerabeelden van de Domino's Pizza
is te zien dat vanaf het moment dat de steker in beeld komt naast hem een man loopt.
Inmiddels is duidelijk dat dit verdachte [betrokkene 1] was. De steker loopt naast hem tot en
met de rotonde waar het advocatenkantoor gevestigd is. [betrokkene 1] had kort zwart naar
achteren gekamd haar, droeg naast een zwarte jas met bontkraag een lichtkleurige broek en
zwarte schoenen met een witte zool. Hij neemt - als de steker vanaf de rotonde naar het
advocatenkantoor loopt - de gehele rotonde en loopt tussen 15:12 en 15:14 uur aan de
andere kant van de weg terug over de [b-straat] . [betrokkene 1] heeft verklaard dat hij
naast de steker loopt.
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[betrokkene 1] heeft in de fase van het hoger beroep ten overstaan van de politie erkend
dat hij tegen betaling een opdracht had aangenomen en daardoor betrokken was bij de
aanval op [benadeelde] . Het verhoor waarin hij dit heeft erkend is door de politie niet
uitgewerkt vanwege problemen met de audio-opname. Een proces-verbaal van bevindingen
met een samenvatting van dat verhoor is ter gelegenheid van het verhoor van [betrokkene
1] op het kabinet raadsheer-commissaris aan het dossier van [verdachte] toegevoegd door
de advocaat-generaal.

Dat [betrokkene 1] in opdracht van een ander handelde en daarvoor geld betaald kreeg,
vindt steun in de verklaring van getuige 01 die [betrokkene 1] heeft horen zeggen dat hij
betrokken was bij de betreffende opdracht. De verklaringen over de reikwijdte van deze
opdracht lopen wel uiteen en ook op andere onderdelen verklaart [betrokkene 1] anders,
hetgeen bij deze bespreking van de aard van de opdracht terzijde wordt gelaten. Volgens
[betrokkene 1] zou de opdracht 'slechts' betrekking hebben op een bedreiging van een
advocaat en niet zoals getuige 01 heeft verklaard:

“(...) hij heeft gebeld. Hij heeft die afspraak gemaakt en hij heeft die 15-jarige jongen zeg
maar, dat heeft hij ook gezegd zeg maar, die heeft ie naar die vrouw toe ..(ntvs)...om te laten
krassen zeg maar. (...) V1: Wat bedoel jij met gekrast dan? G: Ja dit is gewoon eh krassen
toch? Dat is gewoon eh krassen toch, dat kunt u toch ook nu doen met uw pen? V1: Ja maar
je hebt krassen en je hebt snijden. Wat bedoel jij met krassen? G: Ja ik hoorde dat hij haar
gewoon in haar gezicht is en dat is gewoon een heel erg litteken. (...) V2: Maar heeft hij
tegen jou gezegd: Ze is gekrast of.. G: Ja. Gekrast zeg maar. V2: Dus dat heb je niet uit
de....van de pers, hij heeft echt gezegd... G: (onderbreekt) nee ze is gekrast, zo wordt het
op de straat genoemd zeg maar. (...) Hij liet een foto van Opsporing Verzocht zien. Hij
vertelde dat hij er € 20.000,- voor heeft gehad (...). Hij heeft gezegd dat heeft gebeld en de
afspraak heeft gemaakt. Hij heeft gezegd dat hij jongen van 15 jaar daar heeft gebracht.
(...) V: Wat bedoelt hij met krassen? A: In straattaal is dat iemand in het gezicht te krassen.
Het was niet de bedoeling dat zij dood ging.. (...) V: Hoe heeft [betrokkene 4] tegen jou
gezegd dat het slachtoffer niet dood moest? A: Hij heeft tegen mij gezegd dat het (het hof
begrijpt: hij) via de PGP de opdracht gekregen heeft de vrouw te krassen, verminken en zij
niet dood moest. (...) A: Hij kreeg een open vacature via de telefoon dat er een opdracht
was om iemand te krassen. Hierop heeft hij gereageerd. V: Wat bedoel jij met een open
vacature? A: Met een PGP wordt er dan een bericht gestuurd naar de personen die een
cirkeltje zitten. V: Wat bedoel jij met een cirkeltje? A: Het is een soort groepsapp. (...) V: Hoe
zijn zij naar die vrouw toegegaan?

A: Door de acceptatie. [betrokkene 4] heeft tegen mij verteld dat hij de gegevens heeft
gekregen, de gegevens wat voor hem belangrijk was om te weten, welk nummer hij moest
bellen wat hij precies moest doen, de opdracht en de beloning. [betrokkene 4] vertelde
tegen mij dat dit de standaard gegevens waren en anders niet wist wat hij moest doen.”

Deze getuigenverklaring onderstreept het planmatige karakter van de wijze waarop de
aanval op [benadeelde] is voorbereid. Het hof merkt daarbij op dat de telefoonnummers
eindigend op [telefoonnummer 1] en [telefoonnummer 2] speciaal voor deze opdracht zijn
gebruikt, gelet op de beperkte duur waarop deze nummers actief zijn geweest. Dit laatste
nummer is volgens het hof door de verdachte in gebruik genomen (zie hierna). Daar komt bij
dat op de parkeerplaats voor het advocatenkantoor op 11 september 2017 een Opel Astra
personenauto is gezien die in de kring van beide verdachten kan worden geplaatst. De
aanwezigheid van die auto op die plek kan in retrospectief niet anders geduid worden dan
dat de uitvoering van de opdracht is voorbereid. Ook het gebruik maken van een combinatie
van een personenauto en openbaar vervoer vergt voorbereiding. Daarnaast is er tevoren
een afspraak gemaakt met het advocatenkantoor, welke afspraak later met ongeveer een
kwartier bijgesteld is.

Het hof merkt op dat het alternatieve scenario waarbij uitgegaan wordt van 'bedreiging' in
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het onderzoek geen concrete invulling heeft gekregen. [betrokkene 1] heeft zich er niet over
uitgelaten op welke wijze de opdrachtgever [benadeelde] heeft willen laten bedreigen. Bij
de raadsheer-commissaris heeft [betrokkene 1] gebruik gemaakt van zijn verschoningsrecht.
Het heeft er alle schijn van dat [betrokkene 1] slechts over een bedreiging heeft verklaard
louter omdat dit in zijn ogen een minder strafwaardig delict zou zijn. Een dergelijk lichter
scenario verhoudt zich naar het oordeel van het hof niet met bovenomschreven planmatige
aanpak van de aanval.

Het hof komt op basis van genoemde feiten en omstandigheden tezamen, zoals vervat in de
bewijsmiddelen - in onderling verband en samenhang bezien - tot de slotsom dat het door
[betrokkene 1] geschetste scenario waarbij 'slechts' sprake zou zijn van een bedreiging, niet
aannemelijk is geworden. Het hof houdt het daarom op het oogmerk zoals genoemd door
getuige 01.

Getuige 01

Het hof overweegt dat het gebruik van de verklaring van getuige 01 in deze zaak geen
vanzelfsprekendheid is. Het hof heeft zich (ambtshalve) afgevraagd of deze verklaring
voldoende betrouwbaar is.

Het hof stelt vast dat getuige 01 door de politie en de rechter-commissaris is gehoord terwijl
zijn identiteitsgegevens slechts kenbaar zijn gemaakt aan de rechter-commissaris en hij in
het proces-verbaal is aangeduid met nummer 01. Daarnaast zijn bij dit verhoor beperkingen
van toepassing geweest doordat de verdediging geen rechtstreeks zichtcontact met de
gehoorde getuige had en omdat er gebruik is gemaakt van stemvervorming. De reden voor
de toekenning van de beperkte anonimiteit was gelegen in het feit dat de getuige afkomstig
is uit de kring van de medeverdachte en aannemelijk is dat zijn verklaring aanleiding kan
geven tot represailles. De toekenning van de beperkte anonimiteit heeft geen afbreuk
gedaan aan het ondervragingsrecht. De verhoren als in de processen-verbaal weergegeven,
geven geen aanleiding om aan te nemen dat het recht op een zuivere waarheidsvinding
door de aangebrachte beperking geweld is aangedaan. De beperkingen tijdens het verhoor
zijn niet dermate ingrijpend geweest dat de verklaringen van getuige 01 om die reden als
onbetrouwbaar moeten worden bestempeld. Ook anderszins acht het hof de verklaringen
van getuige 01 betrouwbaar.

De ambivalente gevoelens over het al dan niet getuigen en zijn medeleven met het
slachtoffer geven deze verklaring een authentiek karakter. Daarnaast worden details over
het privéleven van [betrokkene 1] benoemd. [betrokkene 1] heeft verklaard dat [betrokkene
5] een vriend van hem is. Dat is de persoon waarover getuige 01 verklaard heeft dat hij via
hem in contact is gekomen met [betrokkene 1] . Getuige 01 was ook in het bezit van het
telefoonnummer van [betrokkene 1] dat eindigt op [telefoonnummer 3] . Uit de historische
verkeersgegevens blijkt dat de [telefoonnummer 3] in gebruik was bij [betrokkene 1] . Dit
gezien het feit dat het telefoontoestel dat hij gebruikt veelvuldig gebruik maakt van het
basisstation op de Plesmanlaan 1 te Amsterdam. Dit basisstation heeft dekking op het
woonadres van [betrokkene 1] . Hier komt bij dat de [telefoonnummer 3] op 26 september
2017 te 16:12 uur gebruik maakt van het basisstation op de Maasstraat te Den Haag
hetgeen past bij de hiervoor reeds vastgesteld reisbewegingen waarbij [betrokkene 1] op
dat moment op Den Haag CS is, dat binnen het bereik van het basisstation op de Maasstraat
valt. Voor het hof is evenwel van doorslaggevend belang dat de verklaring van getuige 01 in
de loop van het proces door [betrokkene 1] is bevestigd op 3 maart 2020 terwijl getuige 01
zijn gedetailleerde verklaring al op 9 januari 2018 had afgelegd.

Tussenconclusie

Het hof stelt vast dat [betrokkene 1] van een onbekend gebleven persoon tegen betaling
een opdracht heeft aangenomen om tezamen met een ander [benadeelde] aan te vallen
waarbij zij 'gekrast' zou worden. Hij is met de steker door [betrokkene 3] van Amsterdam
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naar Zoetermeer gebracht in een Seat Ibiza. [betrokkene 1] is tot en met de rotonde, die
voor het desbetreffende advocatenkantoor ligt, meegelopen met de steker. [betrokkene 1]
heeft verklaard dat hij zichzelf heeft herkend op de in de media getoonde beelden. Na het
meelopen met de steker tot en met de rotonde is hij weggegaan naar NS station Zoetermeer
(Mandelabrug). Hij heeft daar - in plaats van terug te reizen met de auto waarmee hij op de
heenweg is gekomen - de trein richting Den Haag CS genomen.

De rol van de verdachte bij de aanval

Het hof stelt eerst een aantal feiten en omstandigheden vast en zal daarna ingaan op de
vraag in hoeverre deze redengevend kunnen zijn voor het oordeel dat de verdachte
medepleger is van de aanval die hiervoor is omschreven als een (voorwaardelijk opzettelijke)
poging tot moord.

a) Op 11 september 2017 is op de parkeerplaats voor het advocatenkantoor van
[benadeelde] een Opel Astra gezien met twee inzittenden. Het kenteken van de Opel Astra
is [kenteken 2] . De verdachte is op 16 september 2017 aangetroffen in dit voertuig tezamen
met onder meer [betrokkene 1] .

b) De verdachte is een bekende van [betrokkene 1] . Dat zij elkaar kenden is door de
verdachte erkend ter terechtzitting in hoger beroep. Zij kennen elkaar omdat ze uit dezelfde
buurt komen, aldus de verdachte. Ze trokken ook met elkaar op, gegeven het feit dat ze op
16 september 2017 samen zijn aangetroffen in de genoemde Opel Astra.

c) Op 26 september 2017 omstreeks 15:07 uur werd de Seat van [betrokkene 3] op de [b-
straat] te Zoetermeer geparkeerd. De verdachte loopt op 26 september 2017 omstreeks
15:10 uur op de [c-straat] te Zoetermeer. Hij komt uit de richting van de [b-straat] en loopt in
de richting van de [d-straat] . De plaats waar de verdachte wordt gesignaleerd bevindt zich
in de directe nabijheid van de Seat die twee minuten daarvoor is geparkeerd. De duur van
een wandeling vanaf de [b-straat] tot aan de Nelson Mandelabrug is ongeveer 15 minuten.

Verweer

Het hof verwerpt het verweer van de raadsman, dat de verdachte niet kan zijn herkend door
de politie omdat hij op de foto die zich in het dossier bevindt niet te herkennen is alsmede
het standpunt dat er op neer komt dat de politie slechts uit gaat van gissingen met
betrekking tot diens reisbewegingen. Het hof heeft geen reden om aan deze herkenning
door de politie te twijfelen. De kwaliteit van de bewegende beelden die de politie heeft
bestudeerd is beter dan die van de schermafdrukken in het dossier. Daar komt bij dat ook
het hof na waarneming van de foto in het dossier geen twijfels heeft aan de juistheid van de
waarneming door de politie. Die waarneming dient ten slotte bezien te worden in
samenhang met de feiten en omstandigheden die in het proces-verbaal van bevindingen
staan beschreven. Dit leidt tot de volgende vaststelling: de verdachte is op 26 september
samen met chauffeur [betrokkene 3] , de steker en [betrokkene 1] in de Seat Ibiza met het
kenteken [kenteken 1] vanuit Amsterdam naar Zoetermeer gegaan. De Seat Ibiza werd door
[betrokkene 3] op de parkeerplaats aan de [b-straat] geparkeerd. De steker en [betrokkene
1] stapten uit en liepen naar advocatenkantoor [A] . De verdachte stapte uit en liep naar het
treinstation.

Het Hof is van oordeel dat er voldoende ankerpunten zijn die deze gang van zaken
bevestigen, een en ander zoals omschreven in het proces-verbaal van bevindingen en in
samenhang bezien met de bevindingen zoals hierna beschreven als het gaat om het
telefoonnummer dat de verdachte gebruikte, zijn aanwezigheid op het station en het contact
met de verdachte [betrokkene 3] zoals hierna aan de orde komt.

Het hof acht bewezen dat de verdachte tezamen met de steker en [betrokkene 1] door
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verdachte [betrokkene 3] met de auto naar Zoetermeer is gebracht.

d) De verdachte heeft ter terechtzitting in hoger beroep erkend dat hij te zien is op
camerabeelden. Hij is de man die op 26 september 2017 omstreeks 15.18 uur op de [d-
straat] in Zoetermeer loopt, in de richting van de Nelson Mandelabrug.

e) De verdachte heeft in hoger beroep erkend dat hij te zien is op camerabeelden van het
moment waarop hij omstreeks 15:20 uur op de Nelson Mandelabrug te Zoetermeer
verschijnt. De verdachte draagt een lichte broek, een donkere jas, schoenen met witte zolen
en een bril. De verdachte komt via de roltrap bij ingang Driemanspolder de Nelson
Mandelabrug op. De verdachte loopt vervolgens richting de straatmuzikant en zij hebben een
gesprek. De verdachte rent vervolgens naar de OV-poortjes, trapt de poortjes open en rent
de trap af. Omstreeks 15:35 uur is de verdachte op camerabeelden van Den Haag Centraal
Station te zien. Hij checkt met een op zijn naam gestelde OV-chipkaart om 15:35 uur in bij de
OV-poortjes. De verdachte stapt vervolgens in een Sprinter richting Amsterdam Centraal.

f) De verdachte [betrokkene 1] was die dag omstreeks 15:29 uur op hetzelfde station als de
verdachte. Ook hij liep naar de straatmuzikant en voerde daar een kort gesprek mee en
reisde per trein via Den Haag Centraal Station naar Amsterdam. Opvallend, is dat de kleding
van de verdachte soortgelijk is aan de kleding van [betrokkene 1] en ook op dezelfde manier
wordt gedragen. Beiden zijn op de camerabeelden van het station te zien op sneakers met
lichte zolen, ze dragen beiden een lichte broek, een geopende jas met een shirt los over de
broek heen en een opvallende zwarte bril. Verder valt op dat [betrokkene 1] toen hij op de
rotonde voor het kantoor met de steker richting [A] Advocaten liep, geen bril droeg en zijn
jas nog dicht had, maar op het moment dat hij bij het station gefilmd wordt wel een bril
draagt en zijn jas open heeft.

g) Voorts acht het hof om een vijftal redenen het antwoord op de vraag of het
telefoonnummer [telefoonnummer 2] op 26 september 2017 is gebruikt door de verdachte
van belang.

- Ten eerste omdat uit onderzoek is gebleken dat op 26 september (het hof begrijpt: 2017)
getracht is om vanaf het telefoonnummer [telefoonnummer 3] te bellen naar het
telefoonnummer [telefoonnummer 2] . Er ontstond een verbinding van 5 seconden maar er is
geen daadwerkelijk gesprek tot stand gekomen. Het hof merkt hierbij op dat uit het
onderzoek is gebleken dat het nummer eindigend op [telefoonnummer 3] die dag in gebruik
was bij [betrokkene 1] .

- Het tweede punt van belang is, dat uit de historische verkeersgegevens van dit nummer
kan worden vastgesteld dat dit telefoonnummer contact had met de chauffeur die de steker
naar Zoetermeer heeft gebracht. Het nummer dat eindigt op [telefoonnummer 4] werd die
dag gebruikt door [betrokkene 3] . Dat [betrokkene 3] dit telefoonnummer gebruikte, blijkt
uit het onderzoek van de politie in samenhang met [betrokkene 3] schriftelijke verklaring.
[betrokkene 3] schrijft dat hij op 26 september 2017 toen hij op school was gebeld is voor
het vervoer van de jongen met het hoedje en dat hij gewoon zijn eigen telefoonnummer
heeft gebruikt. Uit zijn verhoor bij de politie op 16 mei 2018 blijkt dat [betrokkene 3] een
opleiding administratie volgt in Haarlem.

- Ten derde is van belang dat het contact met [betrokkene 3] door de [telefoonnummer 2] op
26 september 2017 intensief is geweest. Uit de historische verkeersgegevens van het
nummer eindigend op [telefoonnummer 4] blijkt dat [betrokkene 3] op 26 september 2017
om 13:23 uur voor de duur van 66 seconden is gebeld door de [telefoonnummer 2] . Het
nummer van [betrokkene 3] straalde op dat moment een zendmast in Haarlem aan. De
[telefoonnummer 2] sms'te voorts driemaal en belde éénmaal om 15:23 uur naar
[betrokkene 3] . [betrokkene 3] stuurde om 15:27 uur een SMS naar dat telefoonnummer.
Om 15:38 uur stuurde dat nummer wederom een SMS naar [betrokkene 3] , die daarop
belde naar dat nummer. Tussen 16:03 en 16:37 uur heeft [betrokkene 3] nog viermaal
contact gezocht met dat nummer.
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- Een vierde reden om dit nummer van belang te achten is dat dit telefoonnummer alleen op
26 september actief in het netwerk was, waaronder in Zoetermeer. De eerste activiteit met
het nummer was omstreeks 13:17 uur.

- Het vijfde punt waarom dit nummer van belang is, betreft de verplaatsing van de gebruiker
daarvan die uit zendmastgegevens kan worden afgeleid. Omstreeks 13:23 uur vond een
telefoongesprek met het nummer van [betrokkene 3] plaats. Tot en met dat moment werden
er door het telefoonnummer eindigend op [telefoonnummer 2] zendmasten in Amsterdam
aangestraald. De daarop volgende activiteit was omstreeks 15:15 uur en dat betrof een SMS
die werd verstuurd naar het nummer van [betrokkene 3] . Toen werd door het
telefoonnummer eindigend op [telefoonnummer 2] een zendmast in Zoetermeer
aangestraald.

Vanaf 15:15:12 uur straalde de [telefoonnummer 2] aan op de volgende zendmasten:

15:15:12 uur Boerhaavelaan 7 te Zoetermeer

15:16:23 uur Boerhaavelaan 7 te Zoetermeer

15:23:21 uur Danny Kayelaan 20 Zoetermeer

15:27:31 uur Tiber Den Haag

15:28:29 uur Nieuweveense pad Den Haag

15:29:34 uur Stationplein 4 Voorburg

15:32:20 uur Binckhorstlaan 36 Den Haag

15:36:39 uur Koningin Julianaplein 10 Den Haag

15:38:14 uur Koningin Julianaplein 10 Den Haag

15:38:41 uur Maasstraat 5 Den Haag

De laatste zeven zendmasten liggen allemaal op de route langs het spoor van Zoetermeer
naar Den Haag Centraal Station.

Verweer

De raadsman van de verdachte heeft aangevoerd dat de conclusies die de politie heeft
getrokken over het gebruik van het nummer dat eindigt op [telefoonnummer 2] onjuist zijn.

Kort samengevat heeft hij erop gewezen dat op basis van de camerabeelden de conclusie is
te trekken dat de verdachte niet de gebruiker is van het telefoonnummer [telefoonnummer
2] . Op het moment dat de verdachte op de camerabeelden te zien is, wordt er geen gebruik
gemaakt van een telefoon, terwijl uit de belgegevens van het nummer [telefoonnummer 2]
volgt dat op die tijdstippen een SMS wordt verstuurd en een telefoongesprek van 29
seconden wordt gevoerd. Het is daarom onaannemelijk dat de verdachte de gebruiker is
geweest van het telefoonnummer [telefoonnummer 2] , aldus de raadsman van de
verdachte.

Het hof verwerpt dit verweer. Hetgeen de raadsman stelt, volgt niet dwingend uit het
technische bewijs. Er zijn meerdere omstandigheden denkbaar waaronder een SMS
verstuurd kan worden. Een reeds opgesteld bericht kan zonder veel moeite op enig tijdstip
nadien verzonden worden en er kunnen andere omstandigheden zijn waardoor er
tijdsverschil is tussen verzenden en ontvangen. Uit het onderzoek kan niet de conclusie
worden getrokken dat hetgeen de verbalisanten in het betreffende proces-verbaal hebben
vastgesteld niet mogelijk is. Voor het voeren van een telefoongesprek geldt dat dit ook
onder verschillende omstandigheden kan plaatsvinden, waarbij niet altijd zichtbaar is of
iemand telefonisch contact heeft. Bij het gebruik van een technisch hulpmiddel hoeft een
telefoon niet in de hand gehouden te worden tijdens een gesprek noch is het evident dat
zichtbaar is dat op een bepaald moment getelefoneerd wordt. Met de raadsman constateert
het hof dat op het beeldmateriaal niet te zien is dat gebruik wordt gemaakt van een
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telefoon. Dat betekent echter niet dat de bevindingen niet juist zijn.

Gelet op de overtuigende samenhang van beeldmateriaal, tijdswaarnemingen, historische
gegevens, paalgegevens en reisbewegingen, zoals gerelateerd in het proces-verbaal, acht
het hof bewezen dat de verdachte gebruik maakte van het telefoonnummer met de
eindnummers [telefoonnummer 2] .

Daarmee staat vast dat de verdachte op 26 september 2017 in het begin van de middag,
telefonisch contact heeft gezocht met [betrokkene 1] , dat hij daarbij gebruik maakte van
een telefoonnummer dat slechts op de dag van de aanval is gebruikt, dat met dit nummer
intensief contact is geweest met de chauffeur die de steker heeft vervoerd naar Zoetermeer
en dat met dit nummer met de chauffeur de afspraak voor dit vervoer is gemaakt, en dat de
verdachte een telefoon met dit telefoonnummer bij zich had toen hij in Zoetermeer aanwezig
was op de dag van de aanval. Hier komt nog bij dat [verdachte] en [betrokkene 3] tussen
het maken van de afspraak en het arriveren van de Seat op de parkeerplaats bij de flat aan
de [b-straat] geen telefonisch contact hadden, terwijl zij dat, zoals hiervoor is vastgesteld,
zowel daarvoor als daarna veelvuldig hadden. Dat ondersteunt de conclusie over een
gezamenlijke autorit.

Aannemelijkheid van de verklaring van de verdachte over diens betrokkenheid.

De verdachte heeft zich ten overstaan van de politie op 14 en 15 mei 2018 beroepen op zijn
zwijgrecht. Ook bij zijn inbewaringstelling door de rechter-commissaris heeft hij zich op zijn
zwijgrecht beroepen, maar hij heeft daaraan toegevoegd dat hij onschuldig is en er niets
mee te maken heeft. Op de terechtzitting in eerste aanleg van 27 maart 2019 heeft de
verdachte geen verklaring af willen leggen over het gebeurde op 26 september 2017,
behalve dat hij onschuldig is. Voor het overige heeft hij zich beroepen op zijn zwijgrecht. Op
de terechtzitting in eerste aanleg van 14 juni 2019 heeft de verdachte in zijn laatste woord
verklaard dat het erg is wat de familie […] is aangedaan, maar dat hij onschuldig is. Pas ter
terechtzitting in hoger beroep heeft de verdachte erkend dat hij op sommige videobeelden
te zien is (zoals hiervoor al is beschreven). Verder heeft hij - zakelijk weergegeven -
verklaard dat hij onschuldig is. Hij kwam op 26 september 2017 niet uit Amsterdam maar was
de nacht van 25 op 26 september in Zoetermeer bij een vriend blijven slapen. Hij was van
plan om een terrasje te pakken in Den Haag, had haast om de trein te halen en is daarom op
NS station Zoetermeer met geweld door het poortje gegaan zonder in te checken. Hij had
die hele 26ste september in het geheel geen telefoon bij zich, aldus de verdachte. De
verdachte heeft niet willen verklaren wie de vriend is bij wie hij heeft geslapen, noch willen
verklaren waar deze vriend in Zoetermeer woont.

Oordeel van het hof

Uit de onder a) tot en met g) genoemde feiten en omstandigheden in samenhang met
hetgeen daarvoor is besproken, leidt het hof af dat de verdachte op 26 september 2017
tezamen met [betrokkene 1] en de steker vanuit Amsterdam naar Zoetermeer is gegaan om
in opdracht van een ander tegen betaling [benadeelde] aan te vallen waarbij ze zou worden
'gekrast'. De verdachte gebruikte die dag een speciaal telefoonnummer en onderhield
daarmee contact met de chauffeur. Het hof heeft niet kunnen vaststellen waarom de
verdachte toen de aanval nog moest plaatsvinden is vertrokken uit Zoetermeer en daarbij
niet met zijn - persoonlijke - OV-kaart incheckte, wat hij wel deed op het vervolgtraject vanaf
Den Haag Centraal, noch waarom hij en [betrokkene 1] op NS Station Zoetermeer op
eenzelfde wijze gekleed waren - inclusief een opvallende zwarte bril - en waarom zij
hetzelfde gedrag vertoonden richting een straatmuzikant. Naar het oordeel van het hof wijst
dit gedrag op planmatig handelen, mogelijk om [betrokkene 1] , die bij de steker was, een
alibi te geven, maar nu de duiding van dit gedrag ontbreekt heeft het als bewijs minder
soortelijk gewicht dan de andere genoemde feiten en omstandigheden. Het hof tilt
daarentegen zwaar aan het feit dat de verdachte voor deze bijzondere gelegenheid - net als
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degene die de afspraak met het advocatenkantoor heeft gemaakt - een nieuw
telefoonnummer gebruikte, welk telefoonnummer daarna niet meer in gebruik was. Daarmee
is duidelijk dat dit telefoonnummer geregeld is voor deze opdracht en dat de verdachte als
gebruiker van dit telefoonnummer een van de uitvoerders was van het criminele plan.

Het hof stelt vast dat de verklaring van de verdachte die hij ter terechtzitting in hoger
beroep heeft afgelegd niet te rijmen is met de bewijsmiddelen. Dat hij in het geheel geen
telefoon bij zich had is in strijd met het bewijs waaruit volgt dat hij op 26 september 2017 op
verschillende momenten en plaatsen telefoneerde met het hiervoor genoemde nummer dat
eindigt op [telefoonnummer 2] . Zijn stelling, dat hij de nacht van 25 op 26 september 2017
bij een vriend heeft geslapen, is strijdig met de verplaatsingen die uit het gebruik van dat
telefoonnummer kunnen worden afgeleid en blijkt ook niet uit de reisbewegingen van zijn
persoonlijke OV-kaart op 25 september 2017. De verklaring van de verdachte dat hij een
terrasje wilde gaan pakken in Den Haag is niet aannemelijk omdat zijn gedrag daarmee
strijdig is. Hij pakte immers komend uit Zoetermeer op Den Haag CS een trein richting
Amsterdam. Voor het grootste deel heeft de verdachte er het zwijgen toegedaan. Zowel in
eerste aanleg als in hoger beroep heeft hij niet willen antwoorden op diverse concrete
vragen naar aanleiding van de onderzoeksbevindingen.

De omstandigheid dat de verdachte weigert een verklaring af te leggen of een bepaalde
vraag te beantwoorden kan op zichzelf, mede gelet op het bepaalde in art. 29 van het
Wetboek van Strafvordering, niet tot het bewijs bijdragen. Dat brengt echter niet mee dat
het hof, indien de verdachte voor zo'n 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, dat niet in haar overwegingen omtrent het
gebezigde bewijsmateriaal zou mogen betrekken.

Gelet op al het voorgaande is het hof van oordeel dat de verdachte geen aannemelijke
verklaring heeft gegeven voor de feiten en omstandigheden die uit de bewijsmiddelen naar
voren komen. Aldus komt het hof tot de conclusie dat hij voor de hiervoor bedoelde feiten en
omstandigheden geen redelijke verklaring heeft gegeven die de redengevendheid van die
feiten en omstandigheden voor het bewijs ontzenuwt. Het hof acht dan ook bewezen dat de
verdachte zich, samen met de medeverdachten, heeft schuldig gemaakt aan een poging tot
moord.

Het hof overweegt omtrent het medeplegen nog het volgende.

Het hof stelt voorop dat om als medepleger te kunnen worden aangemerkt sprake moet zijn
geweest van een voldoende nauwe en bewuste samenwerking met een ander of anderen
ter verwezenlijking van een gezamenlijk crimineel doel. Het accent ligt daarbij op de
samenwerking en minder op de vraag wie welke feitelijke handelingen heeft verricht. 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. Een gezamenlijke uitvoering van het strafbare feit leidt in beginsel tot de kwalificatie
'medeplegen'.

De verdachte noch verdachte [betrokkene 1] hebben het slachtoffer gesneden/gestoken. Uit
genoemde bewijsmiddelen blijkt wel van een intensieve samenwerking tussen de verdachte,
[betrokkene 1] en de steker. Het hof acht dit in het licht van de bewijsmiddelen waarvan de
redengevendheid door de verdachte niet is ontzenuwd, voldoende om bewezen te achten
dat de bijdrage van de verdachte aan het delict van voldoende gewicht is voor het
aannemen van medeplegen. Het feit dat de verdachte voorafgaand aan het steekincident
terug is gereisd naar Amsterdam wordt door het hof niet als een contra-indicatie gezien
omdat het kleed- en reisgedrag van de verdachte logischerwijs onderdeel is geweest van de
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2.3

2.4

2.5

uitvoering van het criminele plan. Met de raadsman van de verdachte stelt het hof vast dat
getuige 01 noch [betrokkene 3] of [betrokkene 1] hebben verklaard over enige rol van de
verdachte. Het hof is van oordeel dat het ontbreken van een rol van de verdachte in die
verklaringen zijn weerlegging vindt in het hiervoor besproken bewijs. Ook overigens zijn er
geen contra-indicaties voor het medeplegen.”

Gelet op de hiervoor weergegeven overwegingen heeft het hof onder meer het volgende
vastgesteld. De medeverdachte [betrokkene 1] heeft van een onbekend gebleven persoon een
opdracht aangenomen om tegen betaling advocate [benadeelde] aan te vallen waarbij zij ‘gekrast’
zou worden. Op 25 september 2017 is met een niet voor andere doeleinden gebruikte telefoon
een afspraak met [benadeelde] gemaakt voor een gesprek met een onbekend gebleven persoon
die als ‘de steker’ wordt aangeduid. Nadat op 26 september 2017 de verdachte, de steker en
[betrokkene 1] door [betrokkene 3] met de auto vanuit Amsterdam naar Zoetermeer zijn gebracht,
is [benadeelde] die dag tussen 15.15 en 15.24 uur in haar kantoor in Zoetermeer door de steker
met een stanleymes in haar gezicht, op haar hoofd en in haar arm gestoken/gesneden. Ook op 26
september 2017 heeft de verdachte op verschillende momenten via een (ander) speciaal
telefoonnummer telefonisch contact gehad met [betrokkene 3] . Met dit nummer is met de
chauffeur [betrokkene 3] de afspraak voor het vervoer gemaakt. [betrokkene 3] heeft de auto om
ongeveer 15.07 uur geparkeerd in de nabijheid van het advocatenkantoor van [benadeelde] . De
steker en [betrokkene 1] zijn uitgestapt en in de richting van dat advocatenkantoor gelopen. De
verdachte stapte uit en liep naar het treinstation vanwaar hij terug reisde naar Amsterdam. Op
deze vaststellingen heeft het hof de conclusie gebaseerd “dat de verdachte op 26 september
2017 tezamen met [betrokkene 1] en de steker vanuit Amsterdam naar Zoetermeer is gegaan om
in opdracht van een ander tegen betaling [benadeelde] aan te vallen waarbij ze zou worden
‘gekrast’.”

Dat de verdachte daarmee (voorwaardelijk) opzet op de dood van [benadeelde] heeft gehad,
volgt echter niet zonder meer uit die vaststellingen. Het hof heeft aan dat opzet van de verdachte
ook geen nadere overwegingen gewijd. Dat volgens de nadere overwegingen van het hof de
steker opzet op de dood had, doet daaraan niet af, mede in aanmerking genomen dat de
verdachte niet bij de uitvoering door de steker aanwezig was en het hof ook niets heeft
vastgesteld over bijvoorbeeld wetenschap bij de verdachte over de geplande aard van het
krassen.

Voor zover het cassatiemiddel hierover klaagt, slaagt het. Dat brengt mee dat bespreking van het
restant van het cassatiemiddel niet nodig is.

3. Beoordeling van de cassatiemiddelen die namens de benadeelde partij zijn voorgesteld

Gelet op de beslissing die hierna volgt, is bespreking van de cassatiemiddelen niet nodig.

De Hoge Raad:

- vernietigt de uitspraak van het hof, maar uitsluitend wat betreft de beslissingen over het in de zaak
met parketnummer 09-857047-18 tenlastegelegde en de strafoplegging;

- wijst de zaak terug naar het gerechtshof Den Haag, opdat de zaak ten aanzien daarvan opnieuw
wordt berecht en afgedaan;

- verwerpt het beroep voor het overige.

Dit arrest is gewezen door de vice-president V. van den Brink als voorzitter, en de raadsheren Y.
Buruma en T. Kooijmans, in bijzijn van de waarnemend griffier H.J.S. Kea, en uitgesproken ter
openbare terechtzitting van 12 juli 2022.

4 Beslissing
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5.1.

5.2.

5.3.

hierna: de verdachte.

1.  De verdachte is bij arrest van 17 maart 2021 door het gerechtshof Den Haag wegens in de zaak
met parketnummer 09-857047-18 “medeplegen van poging tot moord”, in de zaak met
parketnummer 09-057235-18 “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 III en handelen in strijd
met artikel 26, eerste lid, van de Wet wapens en munitie”, in de zaak met parketnummer 09-
765040-18 onder 2 “eenvoudige belediging, terwijl de belediging wordt aangedaan aan een
ambtenaar gedurende of ter zake van de rechtmatige uitoefening van zijn bediening” veroordeeld
tot een gevangenisstraf voor de duur van negen jaren en tien maanden, met aftrek van voorarrest.
Voorts heeft het hof de onttrekking aan het verkeer van twee inbeslaggenomen, nog niet
teruggegeven voorwerpen bevolen en de vorderingen van de benadeelde partijen [benadeelde 1]
en [benadeelde 2] gedeeltelijk toegewezen en aan de verdachte een
schadevergoedingsmaatregel opgelegd, een en ander zoals nader omschreven in het arrest.

2.  Het cassatieberoep is ingesteld namens de verdachte en mr. D. Bektesevic en F.T.C. Dölle, beiden
advocaat te Amsterdam, hebben één middel van cassatie voorgesteld.

3.  Namens de benadeelde partij [benadeelde 1] zijn door mr. R.A. Korver, advocaat te Amsterdam, drie
middelen van cassatie voorgesteld met betrekking tot de beslissing van het hof op haar vordering
als benadeelde partij.

4.  Ik zal eerst het middel van de verdachte bespreken en vervolgens de middelen van de benadeelde
partij.

5.  Het middel van de verdachte

Het middel behelst een drietal deelklachten ten aanzien van het ten laste van de verdachte
bewezenverklaarde medeplegen van poging tot moord.

Ten laste van de verdachte is in de zaak met parketnummer 09-057235-18 bewezenverklaard
dat:

“hij op 26 september 2017 te Zoetermeer ter uitvoering van het door verdachte voorgenomen
misdrijf om tezamen en in vereniging met anderen opzettelijk en met voorbedachten rade
[benadeelde 1] van het leven te beroven, met dat opzet en na kalm beraad en rustig overleg,
voornoemde [benadeelde 1] meermalen met een mes in het gezicht en het hoofd heeft gestoken
en gesneden, terwijl de uitvoering van dat voorgenomen misdrijf niet is voltooid.”

De bewijsoverwegingen van het hof ten aanzien van het in deze zaak tenlastegelegde houden
het volgende in (met overneming van voetnoten):

“Inleiding

Op 26 september 2017 omstreeks 15:00 uur had advocate [benadeelde 1] op haar kantoor aan
de [a-straat 1] te Zoetermeer een afspraak met een potentiële cliënt. Degene die de afspraak
maakte, maakte gebruik van een telefoonnummer dat eindigt op [telefoonnummer] .1 De man wilde
hulp bij een echtscheiding en wilde daarover met ‘advocaat [benadeelde 1] ’ praten.2 Op het
advocatenkantoor waren twee advocaten werkzaam met die achternaam, de [zussen] . Van hen
was [benadeelde 1] degene die zich voornamelijk met echtscheidingen bezig hield. Voor zover het
hof hierna schrijft over ‘ [benadeelde 1] ’ wordt [benadeelde 1] bedoeld.

De man die op de afspraak verscheen (verder: de steker) arriveerde rond 15.15 uur. Hij had een
zwart hoedje op, dikke zwarte kleding aan, een zwarte bril op en was volgens [benadeelde 1]
opvallend jong voor iemand die, zoals de man haar verteld had, al tien jaar getrouwd zou zijn.

Inleiding
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Nadat ze even hadden gesproken, wilde [benadeelde 1] haar visitekaartje pakken. Vervolgens
werd zij zonder enige aanleiding door de man aangevallen. De man duwde haar tegen de muur en
stak/sneed haar met een stanleymes in haar gezicht, op haar hoofd en in haar arm. De man rende
vervolgens weg.3 [benadeelde 1] werd hevig bloedend aangetroffen door personeel van het
kantoor. Om 15:24 uur werd de aanval bij de politie gemeld. Toen de politie arriveerde was
[benadeelde 1] matig aanspreekbaar.4 Ze had onder meer een diepe snee van ongeveer zes
centimeter in haar rechterwang, van de onderkant van haar oor richting haar mond, en een snee
op haar hoofd. Ook had zij een snee van ongeveer 9 centimeter in haar linkerhand.5 Zij is met de
ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

De politie heeft de identiteit van de steker tot op heden - voor zover bij het hof bekend - niet
kunnen achterhalen. De verdachte en de medeverdachte [betrokkene 1] die in hoger beroep
terechtstaan zouden, volgens het Openbaar Ministerie betrokken zijn geweest bij het plan om een
aanslag te plegen op de advocate.

De verdachte wordt primair - kort gezegd - verweten dat hij als medepleger gepoogd heeft
[benadeelde 1] te vermoorden, dan wel te doden.

De verdachte heeft iedere betrokkenheid ontkend.

Voor de opbouw van dit arrest volgt het hof deels het vonnis van de rechtbank. In hoger beroep
zijn er evenwel nieuwe stukken aan het dossier toegevoegd. Daarnaast heeft de verdachte ter
terechtzitting in hoger beroep een verklaring afgelegd.

Handelingen van de steker: opzet

Het hof ziet zich allereerst voor de vraag gesteld of de steker opzet had op de dood van
[benadeelde 1] . Niet bewezen kan worden dat de steker boos opzet had op het doden van
[benadeelde 1] . Het voorwaardelijk opzet is echter wel wettig en overtuigend bewezen. Het hof
heeft dat oordeel gebaseerd op een positieve beantwoording van de vraag of de steker door zijn
geweldshandelingen de aanmerkelijke kans heeft aanvaard dat [benadeelde 1] zou komen te
overlijden.

Daartoe wordt het volgende overwogen.

Uit de verklaring van [benadeelde 1] in combinatie met het geconstateerde letsel aan haar hoofd
volgt dat de steker minstens tweemaal met een stanleymes heeft gestoken dan wel gesneden in
het hoofd en het gezicht van [benadeelde 1] . Het is een feit van algemene bekendheid dat het
steken met een mes in het gelaat, nabij de halsstreek van een persoon tot de dood kan leiden. In
die halsstreek bevinden zich immers grote slagaders, die niet door andere structuren worden
beschermd.

Het letsel aan de rechterwang van [benadeelde 1] liep van de onderkant van het oor richting de
mondhoek. Daarmee liep het letsel parallel aan de kaaklijn en was het enkele centimeters
verwijderd van de hals.6 Het stanleymes had volgens [benadeelde 1] een lemmet van 3 tot 5
centimeter.7 Te verwachten was dat [benadeelde 1] zich zou verzetten tegen de aanval met het
stanleymes. Hier komt bij dat [benadeelde 1] in het hoofd gestoken/gesneden werd door één
persoon zonder dat zij daarbij bijvoorbeeld gefixeerd werd door een mededader. Tot het in een
gecontroleerde toestand aanbrengen van een snee in het gezicht van [benadeelde 1] was de
steker in zijn eentje dus niet in staat, en dat was zeer voorzienbaar. Daarmee was de kans op
volledige controle op het snijden/steken door de steker vrijwel afwezig.

Naar het oordeel van het hof levert het onder die omstandigheden met - gelet op de
verwondingen - een zeer scherp stanleymes met een lemmet van tenminste 3 centimeter
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snijden/steken in het hoofd en het gezicht in de buurt van de hals, met de zich daarin bevindende
slagaders, een aanmerkelijke kans op de dood op. Met die geweldshandelingen heeft de steker
bewust die aanmerkelijke kans op de dood van [benadeelde 1] aanvaard. De steker had daarmee
het voorwaardelijk opzet op de dood van [benadeelde 1] .

Handelingen van de steker: voorbedachten rade

Het hof is ook van oordeel dat de steker met voorbedachten rade heeft gehandeld.

Daartoe is het volgende overwogen.

De afspraak met [benadeelde 1] is op 25 september 2017 telefonisch gemaakt met
telefoonnummer 06- [telefoonnummer] .8 Dit telefoonnummer is voor het eerst actief de dag voor
de aanval en was niet meer te bereiken op de dag na de aanval.9 Naast SMS-berichten met
provider Lyca (voorafgaande aan de aanval) en twee gesprekken van één seconde met
onbekende telefoonnummers (na de aanval), is het telefoonnummer enkel gebruikt om drie keer te
bellen met het advocatenkantoor.10 Daaruit volgt naar het oordeel van het hof dat het
telefoonnummer in essentie slechts is gebruikt voor het onderhouden van contact met het
advocatenkantoor.

[benadeelde 1] heeft verklaard dat de man uit het niets uithaalde en uit het dossier volgen verder
geen aanwijzingen dat er op dat moment een directe aanleiding bestond voor de aanval van de
steker. Er is een dag voor de aanval een afspraak gemaakt met een advocaat voor een bespreking
over een echtscheiding. Daarvoor is een nieuw telefoonnummer gebruikt, dat speciaal daarvoor in
gebruik is genomen.11 Naar die afspraak is een stanleymes meegenomen. Dat het daadwerkelijk
om een echtscheiding ging werd door de advocaat betwijfeld; de steker was erg jong om al tien
jaar getrouwd te zijn. Zonder aankondiging of aanleiding werd [benadeelde 1] gestoken.12

Uit die omstandigheden volgt dat de nodige voorbereidingen zijn getroffen om de aanval mogelijk
te maken en dat de steker voorafgaand aan zijn bezoek al het plan had om [benadeelde 1] aan te
vallen met het stanleymes. Dit wordt ondersteund door de omstandigheid dat de steker zwarte
kleding, een zwarte bril en een zwarte hoed droeg. Net als het speciaal hiervoor in gebruik
genomen nummer past dat bij het verhullen van zijn identiteit. Dat verhullen laat zich wel rijmen
met een geplande aanval en niet met een informatieve afspraak over een echtscheiding.

De geplande aanpak van deze aanval duidt naar het oordeel van het hof dan ook op kalm beraad
en rustig overleg. Er zijn geen contra-indicaties.

Tussenconclusie

De steker heeft opzettelijk en met voorbedachten rade gepoogd [benadeelde 1] dodelijk te
verwonden. Dat maakt dat er sprake is van een poging tot moord.

De chauffeur

Op camerabeelden van een flatgebouw aan de [b-straat] in Zoetermeer is te zien dat kort voor de
aanval, om 15:07:30 uur, een auto in de richting van de doodlopende parkeerplaats aan de [b-
straat] rijdt. Het is een Seat Ibiza voorzien van het kenteken [kenteken 1] .13 Op de
camerabeelden van 15:09:04 en :07 uur is een man te zien die voldoet aan het signalement van
de steker. Hij loopt uit de richting van de Seat en gaat richting het advocatenkantoor.14 Op
camerabeelden van 15:23 uur van hetzelfde flatgebouw is te zien dat een man, die voldoet aan
het signalement van de steker, rent uit de richting van de [a-straat] .15 Hij loopt richting de
doodlopende parkeerplaats waar de Seat geparkeerd staat. Vervolgens rijdt om 15:26:08 uur de
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grijs/zwarte auto, die om 15:07:30 was komen aanrijden, met hoge snelheid weg van die
parkeerplaats, richting de doorgaande weg.16

De Seat Ibiza met voornoemd kenteken is vóór de aanval om 15:03:36 uur geregistreerd door een
ARS-paal aan de Afrikaweg te Zoetermeer. Diezelfde auto is na de aanval om 15:32:57 uur
geregistreerd door een ARS-paal op de A4 richting Amsterdam. De auto stond geregistreerd op
naam van [betrokkene 2] , wonende te Amsterdam.17

[betrokkene 3] heeft op 16 mei 2018 verklaard dat hij wel eens gebruik maakt van de Seat van
zijn zus.18 Uit een handgeschreven verklaring van [betrokkene 3] maakt het hof op dat er
telefonisch contact is geweest in verband met een autorit naar Zoetermeer en weer terug. Hij
heeft de jongen met het hoedje op de dag van het steekincident met de Seat vervoerd naar
Zoetermeer en vervolgens terug gebracht naar Amsterdam.19

Verdachte [betrokkene 1] heeft verklaard dat hij op de bewuste dag in zijn wijk (het hof begrijpt:
in Amsterdam) is ingestapt in een grijze Seat Ibiza en dat de man met het hoedje al in de auto
zat.20

Tussenconclusie

[betrokkene 3] heeft de steker per auto van Amsterdam naar Zoetermeer vervoerd, in ieder geval
samen met [betrokkene 1] . [betrokkene 3] heeft de steker van Zoetermeer weer terug naar
Amsterdam gebracht.

Verdachte [betrokkene 1]

Op de camerabeelden van genoemd flatgebouw en op camerabeelden van de Domino's Pizza is te
zien dat vanaf het moment dat de steker in beeld komt naast hem een man loopt. Inmiddels is
duidelijk dat dit verdachte [betrokkene 1] was.21 De steker loopt naast hem tot en met de rotonde
waar het advocatenkantoor gevestigd is.22 had kort zwart naar achteren gekamd haar, droeg
naast een zwarte jas met bontkraag een lichtkleurige broek en zwarte schoenen met een witte
zool. Hij neemt - als de steker vanaf de rotonde naar het advocatenkantoor loopt - de gehele
rotonde en loopt tussen 15:12 en 15:14 uur aan de andere kant van de weg terug over de [b-
straat] .23 heeft verklaard dat hij naast de steker loopt.24

[betrokkene 1] heeft in de fase van het hoger beroep ten overstaan van de politie erkend dat hij
tegen betaling een opdracht had aangenomen en daardoor betrokken was bij de aanval op
[benadeelde 1] . Het verhoor waarin hij dit heeft erkend is door de politie niet uitgewerkt vanwege
problemen met de audio-opname. Een proces-verbaal van bevindingen met een samenvatting25

van dat verhoor is ter gelegenheid van het verhoor van [betrokkene 1] op het kabinet raadsheer-
commissaris aan het dossier van [verdachte] toegevoegd door de advocaat-generaal.

Dat [betrokkene 1] in opdracht van een ander handelde en daarvoor geld betaald kreeg, vindt
steun in de verklaring van getuige 01 die [betrokkene 1] heeft horen zeggen dat hij betrokken
was bij de betreffende opdracht. De verklaringen over de reikwijdte van deze opdracht lopen wel
uiteen en ook op andere onderdelen verklaart [betrokkene 1] anders, hetgeen bij deze
bespreking van de aard van de opdracht terzijde wordt gelaten. Volgens [betrokkene 1] zou de
opdracht ‘slechts’ betrekking hebben op een bedreiging van een advocaat en niet zoals getuige 01
heeft verklaard:

“(...) hij heeft gebeld. Hij heeft die afspraak gemaakt en hij heeft die 15-jarige jongen zeg maar,
dat heeft hij ook gezegd zeg maar, die heeft ie naar die vrouw toe ..(ntvs)...om te laten krassen
zeg maar. (...) V1: Wat bedoel jij met gekrast dan? G: Ja dit is gewoon eh krassen toch? Dat is
gewoon eh krassen toch, dat kunt u toch ook nu doen met uw pen? V1: Ja maar je hebt krassen
en je hebt snijden. Wat bedoel jij met krassen? G: Ja ik hoorde dat hij haar gewoon in haar gezicht
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is en dat is gewoon een heel erg litteken. (...) V2: Maar heeft hij tegen jou gezegd: Ze is gekrast
of.. G: Ja. Gekrast zeg maar. V2: Dus dat heb je niet uit de....van de pers, hij heeft echt gezegd...
G: (onderbreekt) nee ze is gekrast, zo wordt het op de straat genoemd zeg maar. (...) Hij liet een
foto van Opsporing Verzocht zien. Hij vertelde dat hij er € 20.000,- voor heeft gehad (...) Hij heeft
gezegd dat heeft gebeld en de afspraak heeft gemaakt. Hij heeft gezegd dat hij jongen van 15
jaar daar heeft gebracht. (...) V: Wat bedoelt hij met krassen? A: In straattaal is dat iemand in het
gezicht te krassen. Het was niet de bedoeling dat zij dood ging.. (...) V: Hoe heeft [betrokkene 4]
tegen jou gezegd dat het slachtoffer niet dood moest? A: Hij heeft tegen mij gezegd dat het (het
hof begrijpt: hij) via de PGP de opdracht gekregen heeft de vrouw te krassen, verminken en zij
niet dood moest. (...) A: Hij kreeg een open vacature via de telefoon dat er een opdracht was om
iemand te krassen. Hierop heeft hij gereageerd. V: Wat bedoel jij met een open vacature? A: Met
een PGP wordt er dan een bericht gestuurd naar de personen die een cirkeltje zitten. V: Wat
bedoel jij met een cirkeltje? A: Het is een soort groepsapp. (...) V: Hoe zijn zij naar die vrouw
toegegaan?

A: Door de acceptatie. [betrokkene 4] heeft tegen mij verteld dat hij de gegevens heeft gekregen,
de gegevens wat voor hem belangrijk was om te weten, welk nummer hij moest bellen wat hij
precies moest doen, de opdracht en de beloning. [betrokkene 4] vertelde tegen mij dat dit de
standaard gegevens waren en anders niet wist wat hij moest doen.”26

Deze getuigenverklaring onderstreept het planmatige karakter van de wijze waarop de aanval op
[benadeelde 1] is voorbereid. Het hof merkt daarbij op dat de telefoonnummers eindigend op
[telefoonnummer]27 en [telefoonnummer 2]28 speciaal voor deze opdracht zijn gebruikt, gelet op de
beperkte duur waarop deze nummers actief zijn geweest. Dit laatste nummer is volgens het hof
door de verdachte in gebruik genomen (zie hierna). Daar komt bij dat op de parkeerplaats voor
het advocatenkantoor op 11 september 2017 een Opel Astra personenauto is gezien die in de
kring van beide verdachten kan worden geplaatst.29 De aanwezigheid van die auto op die plek kan
in retrospectief niet anders geduid worden dan dat de uitvoering van de opdracht is voorbereid.
Ook het gebruik maken van een combinatie van een personenauto en openbaar vervoer vergt
voorbereiding. Daarnaast is er tevoren een afspraak gemaakt met het advocatenkantoor, welke
afspraak later met ongeveer een kwartier bijgesteld is.30 Het hof merkt op dat het alternatieve
scenario waarbij uitgegaan wordt van ‘bedreiging’ in het onderzoek geen concrete invulling heeft
gekregen. [betrokkene 1] heeft zich er niet over uitgelaten op welke wijze de opdrachtgever
[benadeelde 1] heeft willen laten bedreigen. Bij de raadsheer-commissaris heeft [betrokkene 1]
gebruik gemaakt van zijn verschoningsrecht. Het heeft er alle schijn van dat [betrokkene 1] slechts
over een bedreiging heeft verklaard louter omdat dit in zijn ogen een minder strafwaardig delict
zou zijn. Een dergelijk lichter scenario verhoudt zich naar het oordeel van het hof niet met
bovenomschreven planmatige aanpak van de aanval.

Het hof komt op basis van genoemde feiten en omstandigheden tezamen, zoals vervat in de
bewijsmiddelen - in onderling verband en samenhang bezien - tot de slotsom dat het door
[betrokkene 1] geschetste scenario waarbij ‘slechts’ sprake zou zijn van een bedreiging, niet
aannemelijk is geworden. Het hof houdt het daarom op het oogmerk zoals genoemd door getuige
01.

Getuige 01

Het hof overweegt dat het gebruik van de verklaring van getuige 01 in deze zaak geen
vanzelfsprekendheid is.

Het hof heeft zich (ambtshalve) afgevraagd of deze verklaring voldoende betrouwbaar is. Het hof
stelt vast dat getuige 01 door de politie en de rechter-commissaris is gehoord terwijl zijn
identiteitsgegevens slechts kenbaar zijn gemaakt aan de rechter-commissaris en hij in het proces-
verbaal is aangeduid met nummer 01. Daarnaast zijn bij dit verhoor beperkingen van toepassing
geweest doordat de verdediging geen rechtstreeks zichtcontact met de gehoorde getuige had en
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omdat er gebruik is gemaakt van stemvervorming. De reden voor de toekenning van de beperkte
anonimiteit was gelegen in het feit dat de getuige afkomstig is uit de kring van de medeverdachte
en aannemelijk is dat zijn verklaring aanleiding kan geven tot represailles. De toekenning van de
beperkte anonimiteit heeft geen afbreuk gedaan aan het ondervragingsrecht. De verhoren als in
de processen-verbaal weergegeven, geven geen aanleiding om aan te nemen dat het recht op
een zuivere waarheidsvinding door de aangebrachte beperking geweld is aangedaan. De
beperkingen tijdens het verhoor zijn niet dermate ingrijpend geweest dat de verklaringen van
getuige 01 om die reden als onbetrouwbaar moeten worden bestempeld. Ook anderszins acht het
hof de verklaringen van getuige 01 betrouwbaar.

De ambivalente gevoelens over het al dan niet getuigen en zijn medeleven met het slachtoffer
geven deze verklaring een authentiek karakter. Daarnaast worden details over het privéleven van
[betrokkene 1] benoemd. [betrokkene 1] heeft verklaard dat [betrokkene 5] een vriend van hem
is.31 Dat is de persoon waarover getuige 01 verklaard heeft dat hij via hem in contact is gekomen
met [betrokkene 1] . Getuige 01 was ook in het bezit van het telefoonnummer van [betrokkene 1]
dat eindigt op [telefoonnummer 3] .32 Uit de historische verkeersgegevens blijkt dat de
[telefoonnummer 3] in gebruik was bij [betrokkene 1] . Dit gezien het feit dat het telefoontoestel
dat hij gebruikt veelvuldig gebruik maakt van het basisstation op de Plesmanlaan 1 te Amsterdam.
Dit basisstation heeft dekking op het woonadres van [betrokkene 1] . Hier komt bij dat de
[telefoonnummer 3] op 26 september 2017 te 16:12 uur gebruik maakt van het basisstation op de
Maasstraat te Den Haag hetgeen past bij de hiervoor reeds vastgesteld reisbewegingen waarbij
[betrokkene 1] op dat moment op Den Haag CS is, dat binnen het bereik van het basisstation op
de Maasstraat valt.33 Voor het hof is evenwel van doorslaggevend belang dat de verklaring van
getuige 01 in de loop van het proces door [betrokkene 1] is bevestigd op 3 maart 202034 terwijl
getuige 01 zijn gedetailleerde verklaring al op 9 januari 2018 had afgelegd.

Tussenconclusie

Het hof stelt vast dat [betrokkene 1] van een onbekend gebleven persoon tegen betaling een
opdracht heeft aangenomen om tezamen met een ander [benadeelde 1] aan te vallen waarbij zij
‘gekrast’ zou worden. Hij is met de steker door [betrokkene 3] van Amsterdam naar Zoetermeer
gebracht in een Seat Ibiza. [betrokkene 1] is tot en met de rotonde, die voor het desbetreffende
advocatenkantoor ligt, meegelopen met de steker. [betrokkene 1] heeft verklaard dat hij zichzelf
heeft herkend op de in de media getoonde beelden. Na het meelopen met de steker tot en met de
rotonde is hij weggegaan naar NS station Zoetermeer (Mandelabrug). Hij heeft daar - in plaats van
terug te reizen met de auto waarmee hij op de heenweg is gekomen - de trein richting Den Haag
CS genomen.

De rol van de verdachte bij de aanval

Het hof stelt eerst een aantal feiten en omstandigheden vast en zal daarna ingaan op de vraag in
hoeverre deze redengevend kunnen zijn voor het oordeel dat de verdachte medepleger is van de
aanval die hiervoor is omschreven als een (voorwaardelijk opzettelijke) poging tot moord.

a) Op 11 september 2017 is op de parkeerplaats voor het advocatenkantoor van [benadeelde 1]
een Opel Astra gezien met twee inzittenden. Het kenteken van de Opel Astra is [kenteken 2] . De
verdachte is op 16 september 2017 aangetroffen in dit voertuig tezamen met onder meer
[betrokkene 1] .35

b) De verdachte is een bekende van [betrokkene 1] . Dat zij elkaar kenden is door de verdachte
erkend ter terechtzitting in hoger beroep. Zij kennen elkaar omdat ze uit dezelfde buurt komen,
aldus de verdachte.36 Ze trokken ook met elkaar op, gegeven het feit dat ze op 16 september
2017 samen zijn aangetroffen in de genoemde Opel Astra.
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c) Op 26 september 2017 omstreeks 15:07 uur werd de Seat van [betrokkene 3] op de [b-straat]
te Zoetermeer geparkeerd. De verdachte loopt op 26 september 2017 omstreeks 15:10 uur op de
[c-straat] te Zoetermeer. Hij komt uit de richting van de [b-straat] en loopt in de richting van de [d-
straat] .37 De plaats waar de verdachte wordt gesignaleerd bevindt zich in de directe nabijheid van
de Seat die twee minuten daarvoor is geparkeerd. De duur van een wandeling vanaf de [b-straat]
tot aan de Nelson Mandelabrug is ongeveer 15 minuten.38

Verweer

Het hof verwerpt het verweer van de raadsman, dat de verdachte niet kan zijn herkend door de
politie omdat hij op de foto die zich in het dossier bevindt niet te herkennen is alsmede het
standpunt dat er op neer komt dat de politie slechts uit gaat van gissingen met betrekking tot
diens reisbewegingen. Het hof heeft geen reden om aan deze herkenning door de politie te
twijfelen. De kwaliteit van de bewegende beelden die de politie heeft bestudeerd is beter dan die
van de schermafdrukken in het dossier. Daar komt bij dat ook het hof na waarneming van de foto
in het dossier geen twijfels heeft aan de juistheid van de waarneming door de politie. Die
waarneming dient ten slotte bezien te worden in samenhang met de feiten en omstandigheden
die in het proces-verbaal van bevindingen staan beschreven.39 Dit leidt tot de volgende
vaststelling: de verdachte is op 26 september samen met chauffeur [betrokkene 3] , de steker en
[betrokkene 1] in de Seat Ibiza met het kenteken [kenteken 1] vanuit Amsterdam naar
Zoetermeer gegaan. De Seat Ibiza werd door [betrokkene 3] op de parkeerplaats aan de [b-
straat] geparkeerd. De steker en [betrokkene 1] stapten uit en liepen naar advocatenkantoor [A] .
De verdachte stapte uit en liep naar het treinstation.

Het hof is van oordeel dat er voldoende ankerpunten zijn die deze gang van zaken bevestigen,
een en ander zoals omschreven in het proces-verbaal van bevindingen en in samenhang bezien
met de bevindingen zoals hierna beschreven als het gaat om het telefoonnummer dat de
verdachte gebruikte, zijn aanwezigheid op het station en het contact met de verdachte
[betrokkene 3] zoals hierna aan de orde komt.

Het hof acht bewezen dat de verdachte tezamen met de steker en [betrokkene 1] door verdachte
[betrokkene 3] met de auto naar Zoetermeer is gebracht.

d) De verdachte heeft ter terechtzitting in hoger beroep erkend dat hij te zien is op
camerabeelden. Hij is de man die op 26 september 2017 omstreeks 15:18 uur op de [d-straat] in
Zoetermeer loopt, in de richting van de Nelson Mandelabrug.40

e) De verdachte heeft in hoger beroep erkend dat hij te zien is op camerabeelden van het moment
waarop hij omstreeks 15:20 uur op de Nelson Mandelabrug te Zoetermeer verschijnt.41 De
verdachte draagt een lichte broek, een donkere jas, schoenen met witte zolen en een bril. De
verdachte komt via de roltrap bij ingang Driemanspolder de Nelson Mandelabrug op. De verdachte
loopt vervolgens richting de straatmuzikant en zij hebben een gesprek. De verdachte rent
vervolgens naar de OV-poortjes, trapt de poortjes open en rent de trap af. Omstreeks 15:35 uur is
de verdachte op camerabeelden van Den Haag Centraal Station te zien.42 Hij checkt met een op
zijn naam gestelde OV-chipkaart om 15:35 uur in bij de OV-poortjes.43 De verdachte stapt
vervolgens in een Sprinter richting Amsterdam Centraal.44

f) De verdachte [betrokkene 1] was die dag omstreeks 15:29 uur op hetzelfde station als de
verdachte. Ook hij liep naar de straatmuzikant en voerde daar een kort gesprek mee en reisde per
trein via Den Haag Centraal Station naar Amsterdam.45 Opvallend is dat de kleding van de
verdachte soortgelijk is aan de kleding van [betrokkene 1] en ook op dezelfde manier wordt
gedragen. Beiden zijn op de camerabeelden van het station te zien op sneakers met lichte zolen,
ze dragen beiden een lichte broek, een geopende jas met een shirt los over de broek heen en een
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opvallende zwarte bril.46 Verder valt op dat [betrokkene 1] toen hij op de rotonde voor het kantoor
met de steker richting [A] Advocaten liep, geen bril droeg en zijn jas nog dicht had,47 maar op het
moment dat hij bij het station gefilmd wordt wel een bril draagt en zijn jas open heeft.

g) Voorts acht het hof om een vijftal redenen het antwoord op de vraag of het telefoonnummer
[telefoonnummer 2] op 26 september 2017 is gebruikt door de verdachte van belang.

- Ten eerste omdat uit onderzoek is gebleken dat op 26 september (het hof begrijpt: 2017)
getracht is om vanaf het telefoonnummer [telefoonnummer 3] te bellen naar het telefoonnummer
[telefoonnummer 2] . Er ontstond een verbinding van 5 seconden maar er is geen daadwerkelijk
gesprek tot stand gekomen.48 Het hof merkt hierbij op dat uit het onderzoek is gebleken dat het
nummer eindigend op [telefoonnummer 3] die dag in gebruik was bij [betrokkene 1] .49

- Het tweede punt van belang is, dat uit de historische verkeersgegevens van dit nummer kan
worden vastgesteld dat dit telefoonnummer contact had met de chauffeur die de steker naar
Zoetermeer heeft gebracht. Het nummer dat eindigt op [telefoonnummer 4] werd die dag gebruikt
door [betrokkene 3] . Dat [betrokkene 3] dit telefoonnummer gebruikte, blijkt uit het onderzoek
van de politie in samenhang met [betrokkene 3] schriftelijke verklaring. [betrokkene 3] schrijft dat
hij op 26 september 2017 toen hij op school was gebeld is voor het vervoer van de jongen met
het hoedje en dat hij gewoon zijn eigen telefoonnummer heeft gebruikt.50 Uit zijn verhoor bij de
politie op 16 mei 2018 blijkt dat [betrokkene 3] een opleiding administratie volgt in Haarlem.51

- Ten derde is van belang dat het contact met [betrokkene 3] door de [telefoonnummer 2] op 26
september 2017 intensief is geweest. Uit de historische verkeersgegevens van het nummer
eindigend op [telefoonnummer 4] blijkt dat [betrokkene 3] op 26 september 2017 om 13:23 uur
voor de duur van 66 seconden is gebeld door de [telefoonnummer 2] . Het nummer van
[betrokkene 3] straalde op dat moment een zendmast in Haarlem aan. De [telefoonnummer 2]
sms'te voorts driemaal en belde éénmaal om 15:23 uur naar [betrokkene 3] . [betrokkene 3]
stuurde om 15:27 uur een SMS naar dat telefoonnummer. Om 15:38 uur stuurde dat nummer
wederom een SMS naar [betrokkene 3] , die daarop belde naar dat nummer. Tussen 16:03 en
16:37 uur heeft [betrokkene 3] nog viermaal contact gezocht met dat nummer.52

- Een vierde reden om dit nummer van belang te achten is dat dit telefoonnummer alleen op 26
september actief in het netwerk was, waaronder in Zoetermeer.53 De eerste activiteit met het
nummer was omstreeks 13:17 uur.54

- Het vijfde punt waarom dit nummer van belang is, betreft de verplaatsing van de gebruiker
daarvan die uit zendmastgegevens kan worden afgeleid. Omstreeks 13:23 uur vond een
telefoongesprek met het nummer, van [betrokkene 3] plaats. Tot en met dat moment werden er
door het telefoonnummer eindigend op [telefoonnummer 2] zendmasten in Amsterdam
aangestraald. De daarop volgende activiteit was omstreeks 15:15 uur en dat betrof een SMS die
werd verstuurd naar het nummer van [betrokkene 3] . Toen werd door het telefoonnummer
eindigend op [telefoonnummer 2] een zendmast in Zoetermeer aangestraald.55 Vanaf 15:15:12 uur
straalde de [telefoonnummer 2] aan op de volgende zendmasten:56

15:15:12 uur Boerhaavelaan 7 te Zoetermeer

15:16:23 uur Boerhaavelaan 7 te Zoetermeer

15:23:21 uur Danny Kayelaan 20 Zoetermeer

15:27:31 uur Tiber Den Haag

15:28:29 uur Nieuweveense pad Den Haag

15:29:34 uur Stationplein 4 Voorburg

15:32:20 uur Binckhorstlaan 36 Den Haag

15:36:39 uur Koningin Julianaplein 10 Den Haag

15:38:14 uur Koningin Julianaplein 10 Den Haag

15:38:41 uur Maasstraat 5 Den Haag

De laatste zeven zendmasten liggen allemaal op de route langs het spoor van Zoetermeer naar

300



Den Haag Centraal Station.57

Verweer

De raadsman van de verdachte heeft aangevoerd dat de conclusies die de politie heeft getrokken
over het gebruik van het nummer dat eindigt op [telefoonnummer 2] onjuist zijn.

Kort samengevat heeft hij erop gewezen dat op basis van de camerabeelden de conclusie is te
trekken dat de verdachte niet de gebruiker is van het telefoonnummer [telefoonnummer 2] . Op
het moment dat de verdachte op de camerabeelden te zien is, wordt er geen gebruik gemaakt van
een telefoon, terwijl uit de belgegevens van het nummer [telefoonnummer 2] volgt dat op die
tijdstippen een SMS wordt verstuurd en een telefoongesprek van 29 seconden wordt gevoerd. Het
is daarom onaannemelijk dat de verdachte de gebruiker is geweest van het telefoonnummer
[telefoonnummer 2] , aldus de raadsman van de verdachte.

Het hof verwerpt dit verweer. Hetgeen de raadsman stelt, volgt niet dwingend uit het technische
bewijs. Er zijn meerdere omstandigheden denkbaar waaronder een SMS verstuurd kan worden.
Een reeds opgesteld bericht kan zonder veel moeite op enig tijdstip nadien verzonden worden en
er kunnen andere omstandigheden zijn waardoor er tijdsverschil is tussen verzenden en
ontvangen. Uit het onderzoek kan niet de conclusie worden getrokken dat hetgeen de
verbalisanten in het betreffende proces-verbaal hebben vastgesteld niet mogelijk is. Voor het
voeren van een telefoongesprek geldt dat dit ook onder verschillende omstandigheden kan
plaatsvinden, waarbij niet altijd zichtbaar is of iemand telefonisch contact heeft. Bij het gebruik van
een technisch hulpmiddel hoeft een telefoon niet in de hand gehouden te worden tijdens een
gesprek noch is het evident dat zichtbaar is dat op een bepaald moment getelefoneerd wordt. Met
de raadsman constateert het hof dat op het beeldmateriaal niet te zien is dat gebruik wordt
gemaakt van een telefoon. Dat betekent echter niet dat de bevindingen niet juist zijn.

Gelet op de overtuigende samenhang van beeldmateriaal, tijdswaarnemingen, historische
gegevens, paalgegevens en reisbewegingen, zoals gerelateerd in het proces-verbaal, acht het hof
bewezen dat de verdachte gebruik maakte van het telefoonnummer met de eindnummers
[telefoonnummer 2] .58

Daarmee staat vast dat de verdachte op 26 september 2017 in het begin van de middag,
telefonisch contact heeft gezocht met [betrokkene 1] , dat hij daarbij gebruik maakte van een
telefoonnummer dat slechts op de dag van de aanval is gebruikt, dat met dit nummer intensief
contact is geweest met de chauffeur die de steker heeft vervoerd naar Zoetermeer en dat met dit
nummer met de chauffeur de afspraak voor dit vervoer is gemaakt, en dat de verdachte een
telefoon met dit telefoonnummer bij zich had toen hij in Zoetermeer aanwezig was op de dag van
de aanval. Hier komt nog bij dat [verdachte] en [betrokkene 3] tussen het maken van de afspraak
en het arriveren van de Seat op de parkeerplaats bij de flat aan de [b-straat] geen telefonisch
contact hadden59, terwijl zij dat, zoals hiervoor is vastgesteld, zowel daarvoor als daarna
veelvuldig hadden. Dat ondersteunt de conclusie over een gezamenlijke autorit.

Aannemelijkheid van de verklaring van de verdachte over diens betrokkenheid.

De verdachte heeft zich ten overstaan van de politie op 14 en 15 mei 2018 beroepen op zijn
zwijgrecht. Ook bij zijn inbewaringstelling door de rechter-commissaris heeft hij zich op zijn
zwijgrecht beroepen, maar hij heeft daaraan toegevoegd dat hij onschuldig is en er niets mee te
maken heeft. Op de terechtzitting in eerste aanleg van 27 maart 2019 heeft de verdachte geen
verklaring af willen leggen over het gebeurde op 26 september 2017, behalve dat hij onschuldig is.
Voor het overige heeft hij zich beroepen op zijn zwijgrecht. Op de terechtzitting in eerste aanleg
van 14 juni 2019 heeft de verdachte in zijn laatste woord verklaard dat het erg is wat de familie
[…] is aangedaan, maar dat hij onschuldig is. Pas ter terechtzitting in hoger beroep heeft de
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verdachte erkend dat hij op sommige videobeelden te zien is (zoals hiervoor al is beschreven).
Verder heeft hij - zakelijk weergegeven - verklaard dat hij onschuldig is. Hij kwam op 26 september
2017 niet uit Amsterdam maar was de nacht van 25 op 26 september in Zoetermeer bij een vriend
blijven slapen. Hij was van plan om een terrasje te pakken in Den Haag, had haast om de trein te
halen en is daarom op NS station Zoetermeer met geweld door het poortje gegaan zonder in te
checken. Hij had die hele 26ste september in het geheel geen telefoon bij zich, aldus de
verdachte. De verdachte heeft niet willen verklaren wie de vriend is bij wie hij heeft geslapen,
noch willen verklaren waar deze vriend in Zoetermeer woont.

Oordeel van het hof

Uit de onder a) tot en met g) genoemde feiten en omstandigheden in samenhang met hetgeen
daarvoor is besproken, leidt het hof af dat de verdachte op 26 september 2017 tezamen met
[betrokkene 1] en de steker vanuit Amsterdam naar Zoetermeer is gegaan om in opdracht van een
ander tegen betaling [benadeelde 1] aan te vallen waarbij ze zou worden ‘gekrast’. De verdachte
gebruikte die dag een speciaal telefoonnummer en onderhield daarmee contact met de chauffeur.
Het hof heeft niet kunnen vaststellen waarom de verdachte toen de aanval nog moest
plaatsvinden is vertrokken uit Zoetermeer en daarbij niet met zijn - persoonlijke - OV-kaart
incheckte, wat hij wel deed op het vervolgtraject vanaf Den Haag Centraal, noch waarom hij en
[betrokkene 1] op NS Station Zoetermeer op eenzelfde wijze gekleed waren - inclusief een
opvallende zwarte bril - en waarom zij hetzelfde gedrag vertoonden richting een straatmuzikant.
Naar het oordeel van het hof wijst dit gedrag op planmatig handelen, mogelijk om [betrokkene 1] ,
die bij de steker was, een alibi te geven, maar nu de duiding van dit gedrag ontbreekt heeft het
als bewijs minder soortelijk gewicht dan de andere genoemde feiten en omstandigheden. Het hof
tilt daarentegen zwaar aan het feit dat de verdachte voor deze bijzondere gelegenheid - net als
degene die de afspraak met het advocatenkantoor heeft gemaakt - een nieuw telefoonnummer
gebruikte, welk telefoonnummer daarna niet meer in gebruik was. Daarmee is duidelijk dat dit
telefoonnummer geregeld is voor deze opdracht en dat de verdachte als gebruiker van dit
telefoonnummer een van de uitvoerders was van het criminele plan.

Het hof stelt vast dat de verklaring van de verdachte die hij ter terechtzitting in hoger beroep
heeft afgelegd niet te rijmen is met de bewijsmiddelen. Dat hij in het geheel geen telefoon bij zich
had is in strijd met het bewijs waaruit volgt dat hij op 26 september 2017 op verschillende
momenten en plaatsen telefoneerde met het hiervoor genoemde nummer dat eindigt op
[telefoonnummer 2] . Zijn stelling, dat hij de nacht van 25 op 26 september 2017 bij een vriend
heeft geslapen, is strijdig met de verplaatsingen die uit het gebruik van dat telefoonnummer
kunnen worden afgeleid en blijkt ook niet uit de reisbewegingen van zijn persoonlijke OV-kaart op
25 september 2017. De verklaring van de verdachte dat hij een terrasje wilde gaan pakken in Den
Haag is niet aannemelijk omdat zijn gedrag daarmee strijdig is. Hij pakte immers komend uit
Zoetermeer op Den Haag CS een trein richting Amsterdam. Voor het grootste deel heeft de
verdachte er het zwijgen toegedaan. Zowel in eerste aanleg als in hoger beroep heeft hij niet
willen antwoorden op diverse concrete vragen naar aanleiding van de onderzoeksbevindingen.

De omstandigheid dat de verdachte weigert een verklaring af te leggen of een bepaalde vraag te
beantwoorden kan op zichzelf, mede gelet op het bepaalde in art. 29 van het Wetboek van
Strafvordering, niet tot het bewijs bijdragen. Dat brengt echter niet mee dat het hof, indien de
verdachte voor zo'n 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, dat niet in haar overwegingen omtrent het gebezigde bewijsmateriaal zou mogen
betrekken.

Gelet op al het voorgaande is het hof van oordeel dat de verdachte geen aannemelijke verklaring
heeft gegeven voor de feiten en omstandigheden die uit de bewijsmiddelen naar voren komen.

302



5.4.

5.5.

5.6.

5.7.

5.8.

Aldus komt het hof tot de conclusie dat hij voor de hiervoor bedoelde feiten en omstandigheden
geen redelijke verklaring heeft gegeven die de redengevendheid van die feiten en
omstandigheden voor het bewijs ontzenuwt. Het hof acht dan ook bewezen dat de verdachte zich,
samen met de medeverdachten, heeft schuldig gemaakt aan een poging tot moord.

Het hof overweegt omtrent het medeplegen nog het volgende. Het hof stelt voorop dat om als
medepleger te kunnen worden aangemerkt sprake moet zijn geweest van een voldoende nauwe
en bewuste samenwerking met een ander of anderen ter verwezenlijking van een gezamenlijk
crimineel doel. Het accent ligt daarbij op de samenwerking en minder op de vraag wie welke
feitelijke handelingen heeft verricht. 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. Een gezamenlijke uitvoering van het strafbare feit leidt in beginsel tot de
kwalificatie ‘medeplegen’.

De verdachte noch verdachte [betrokkene 1] hebben het slachtoffer gesneden/gestoken. Uit
genoemde bewijsmiddelen blijkt wel van een intensieve samenwerking tussen de verdachte,
[betrokkene 1] en de steker. Het hof acht dit in het licht van de bewijsmiddelen waarvan de
redengevendheid door de verdachte niet is ontzenuwd, voldoende om bewezen te achten dat de
bijdrage van de verdachte aan het delict van voldoende gewicht is voor het aannemen van
medeplegen. Het feit dat de verdachte voorafgaand aan het steekincident terug is gereisd naar
Amsterdam wordt door het hof niet als een contra-indicatie gezien omdat het kleed- en reisgedrag
van de verdachte logischerwijs onderdeel is geweest van de uitvoering van het criminele plan. Met
de raadsman van de verdachte stelt het hof vast dat getuige 01 noch [betrokkene 3] of
[betrokkene 1] hebben verklaard over enige rol van de verdachte. Het hof is van oordeel dat het
ontbreken van een rol van de verdachte in die verklaringen zijn weerlegging vindt in het hiervoor
besproken bewijs. Ook overigens zijn er geen contra-indicaties voor het medeplegen.”

Eerste deelklacht

De stellers van het middel klagen allereerst dat de bewezenverklaring, voor zover die betrekking
heeft op de voorbedachte raad, althans het opzet op de dood, in het bijzonder gelet op de als
bewijsmiddel gebezigde verklaring van getuige 01 innerlijk tegenstrijdig en daardoor onbegrijpelijk
is, althans ontoereikend is gemotiveerd.

Ter argumentatie wordt door de stellers van het middel aangevoerd dat het hof heeft overwogen
dat degene die het slachtoffer heeft gestoken – door het hof en hierna in de conclusie aangeduid
als “de steker” – heeft gepoogd [benadeelde 1] opzettelijk en met voorbedachte raad dodelijk te
verwonden, terwijl het hof voor het bewijs heeft gebezigd de verklaring van getuige 01, onder
meer inhoudende dat het niet de bedoeling was dat zij dood zou gaan, maar dat de bedoeling
was haar “te krassen, verminken”.

Alvorens in te gaan op de vraag of ’s hofs oordeel dat de verdachte opzet had op de dood van
[benadeelde 1] begrijpelijk is gemotiveerd en getuigt van een (on)juiste rechtsopvatting, zal ik
ingaan op het opzettelijke en met voorbedachte raad handelen van de steker zoals door het hof is
bewezenverklaard.

De stellers van het middel klagen dat de bewijsvoering ten aanzien van het opzet van de steker,
gelet op de verklaring van getuige 01 innerlijk tegenstrijdig is. In ieder geval had het hof volgens
de stellers nader dienen te motiveren hoe de verklaring van getuige 01 zich verhoudt tot de
bewuste aanvaarding van de aanmerkelijke kans op de dood van [benadeelde 1] .

Het hof heeft geoordeeld dat niet bewezen kan worden dat de steker boos opzet had op de dood
van [benadeelde 1] , maar wel opzet in voorwaardelijke zin. Daartoe heeft het hof het volgende
overwogen. De steker heeft minstens tweemaal met een stanleymes met volgens [benadeelde 1]
een lemmet van 3 tot 5 centimeter gestoken dan wel gesneden in het hoofd en het gezicht van
[benadeelde 1] . Het hof acht het een feit van algemene bekendheid dat het steken met een mes
in het gelaat, nabij de halsstreek van een persoon tot de dood kan leiden, nu in die halsstreek
zich grote slagaders bevinden en niet door andere structuren worden beschermd. Het door
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[benadeelde 1] opgelopen letsel aan haar rechterwang liep van de onderkant van het oor richting
de mondhoek, waarmee het letsel parallel liep aan de kaaklijn en het slechts enkele centimeters
verwijderd was van de hals. Het hof overweegt voorts dat de steker tot het in een gecontroleerde
toestand aanbrengen van een snee in het gezicht van [benadeelde 1] in zijn eentje niet in staat
was, hetgeen zeer voorzienbaar was, nu te verwachten was dat [benadeelde 1] zich zou
verzetten tegen de aanval en zij in het hoofd gestoken/gesneden werd door één persoon zonder
dat zij daarbij bijvoorbeeld gefixeerd werd door een mededader. Hiermee was de kans op
volledige controle op het snijden/steken door de steker vrijwel afwezig. Naar het oordeel van het
hof levert het onder die omstandigheden met - gelet op de verwondingen - een zeer scherp
stanleymes met een lemmet van tenminste drie centimeter snijden/steken in het hoofd en het
gezicht in de buurt van de hals, met de zich daarin bevindende slagaders, een aanmerkelijke kans
op de dood op. Met die geweldshandelingen heeft de steker die aanmerkelijke kans op de dood
van [benadeelde 1] ook bewust aanvaard, aldus het hof.

Bij de beoordeling van de klacht moet het volgende worden vooropgesteld. Voorwaardelijk opzet
op een bepaald gevolg – zoals in de onderhavige zaak 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 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.

Of sprake is van bewuste aanvaarding van een aanmerkelijke kans geldt 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.60

In de kennelijke gevolgtrekking van het hof, dat met de geweldshandelingen de steker de
aanmerkelijk geachte kans op de door van [benadeelde 1] ook bewust heeft aanvaard, ligt als
oordeel besloten dat de gedragingen van de steker naar hun aard en uiterlijke verschijningsvorm
kunnen worden aangemerkt als zozeer gericht op het mogelijke gevolg – de dood van
[benadeelde 1] – dat het niet anders kan zijn dan dat de steker die kans bewust heeft aanvaard.
Gelet op hetgeen is vooropgesteld alsmede de aard van de gedraging en de omstandigheden
waaronder deze is verricht, te weten het minstens tweemaal in een ongecontroleerde toestand
met een stanleymes in het hoofd en gezicht, nabij de halsstreek, steken, geeft dat oordeel mijns
inziens geen blijk van een onjuiste rechtsopvatting en is het evenmin onbegrijpelijk of
ontoereikend gemotiveerd. De omstandigheid dat de getuige 01 heeft verklaard dat het niet de
bedoeling was [benadeelde 1] te doden, maar haar “te krassen, verminken”, doet, gelet op de
gedragingen van de steker, aan dit oordeel niet af. Het hof heeft immers niet geoordeeld dat
sprake is van boos opzet. Het hof was mijns inziens dan ook niet tot een nadere motivering
gehouden hoe de verklaring van getuige 01 zich verhoudt tot de bewuste aanvaarding van de
aanmerkelijke kans op de dood van [benadeelde 1] .61

Dan de klacht betreffende de bewezenverklaring van voorbedachte raad. De stellers van het
middel betogen dat een nauw verband dient te worden vastgesteld tussen het voorgenomen
besluit als bedoeld in de arresten van de Hoge Raad van 28 februari 201262 en 15 oktober 2013
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en de uiteindelijke handelingen. Het zou dan niet zozeer gaan om de vraag of de verdachte als
medepleger iets ‘wilde’, maar wát hij wilde. De verdachte moet aldus hebben nagedacht over de
levensberoving, aldus de stellers van het middel.

In zijn arrest van HR 15 oktober 2013 heeft de Hoge Raad ten aanzien van de motiveringseisen
voor voorbedachte raad in de zin van art. 289 Sr het volgende overwogen:

“3.3 Voor een bewezenverklaring van het bestanddeel 'voorbedachte raad' moet komen vast te
staan dat de verdachte zich gedurende enige tijd heeft kunnen beraden op het te nemen of het
genomen besluit en 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 door de rechter, waarbij deze het gewicht moet
bepalen van de aanwijzingen die voor of tegen het bewezen verklaren van voorbedachte raad
pleiten. De vaststelling dat de verdachte voldoende tijd had om zich te beraden op het te nemen
of het genomen besluit vormt weliswaar een belangrijke objectieve aanwijzing dat met
voorbedachte raad is gehandeld, maar behoeft de rechter niet ervan te weerhouden aan contra-
indicaties een zwaarder gewicht toe te kennen. Daarbij kan bijvoorbeeld worden gedacht aan de
omstandigheid dat de besluitvorming en uitvoering in plotselinge hevige drift plaatsvinden, dat
slechts sprake is van een korte tijdspanne tussen besluit en uitvoering of dat de gelegenheid tot
beraad eerst tijdens de uitvoering van het besluit ontstaat. Zo kunnen bepaalde omstandigheden
(of een samenstel daarvan) de rechter uiteindelijk tot het oordeel brengen dat de verdachte in het
gegeven geval niet met voorbedachte raad heeft gehandeld.

Mede met het oog op het strafverzwarende gevolg dat dit bestanddeel heeft, moeten aan de
vaststelling dat de voor voorbedachte raad vereiste gelegenheid heeft bestaan, bepaaldelijk eisen
worden gesteld en dient de rechter, in het bijzonder indien de voorbedachte raad niet rechtstreeks
uit de bewijsmiddelen volgt, daaraan in zijn motivering van de bewezenverklaring nadere
aandacht te geven (vgl. HR 28 februari 2012, ECLI:NL:HR:2012:BR2342, NJ 2012/518).

3.4 De achtergrond van het vereiste dat de verdachte de gelegenheid heeft gehad na te denken
over de betekenis en de gevolgen van zijn voorgenomen daad en zich daarvan rekenschap te
geven, is dat ingeval vaststaat dat de verdachte die gelegenheid heeft gehad, het redelijk is aan
te nemen dat de verdachte gebruik heeft gemaakt van die gelegenheid en dus daadwerkelijk
heeft nagedacht over de betekenis en de gevolgen van zijn voorgenomen daad en zich daarvan
rekenschap heeft gegeven (vgl. het overleg en nadenken dat in de wetsgeschiedenis is geplaatst
tegenover de ogenblikkelijke gemoedsopwelling). Dat de verdachte daadwerkelijk heeft nagedacht
en zich rekenschap heeft gegeven leent zich immers moeilijk voor strafrechtelijk bewijs, zeker in
het geval dat de verklaringen van de verdachte en/of eventuele getuigen geen inzicht geven in
hetgeen voor en ten tijde van het begaan van het feit in de verdachte is omgegaan. Of in een
dergelijk geval voorbedachte raad bewezen kan worden, hangt dan sterk af van de hierboven
bedoelde gelegenheid en van de overige feitelijke omstandigheden van het geval zoals de aard
van het feit, de omstandigheden waaronder het is begaan alsmede de gedragingen van de
verdachte voor en tijdens het begaan van het feit. Daarbij verdient opmerking dat de enkele
omstandigheid dat niet is komen vast te staan dat is gehandeld in een ogenblikkelijke
gemoedsopwelling, niet toereikend is om daaraan de gevolgtrekking te verbinden dat sprake is
van voorbedachte raad.”63

Uit de door het hof vastgestelde feiten en omstandigheden blijkt onder meer dat de
medeverdachte [betrokkene 1] de opdracht om [benadeelde 1] te steken heeft aangenomen, dat
het telefoonnummer dat is gebruikt voor het maken van een afspraak met [benadeelde 1] in
essentie slechts is gebruikt voor het onderhouden van contact met het advocatenkantoor, dat de
steker uit het niets uithaalde en er geen aanwijzingen zijn dat er op dat moment een directe
aanleiding bestond voor de aanval van de steker en dat een dag voor de aanval op [benadeelde
1] een afspraak is gemaakt met een advocaat voor de bespreking over een echtscheiding,
waarvoor een nieuw telefoonnummer is gebruikt dat speciaal daarvoor in gebruik is genomen.
Door [benadeelde 1] werd betwijfeld of het daadwerkelijk ging om een echtscheiding na een
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huwelijk van tien jaar, gelet op de volgens haar jonge leeftijd van de steker. Bovendien overweegt
het hof dat de steker zwarte kleding, een zwarte bril en een zwarte hoed droeg, hetgeen – naast
het speciaal hiervoor in gebruik genomen telefoonnummer – past bij het verhullen van zijn
identiteit. Ook blijkt dat op de parkeerplaats voor het advocatenkantoor reeds op 11 september
2017 een Opel Astra personenauto is gezien, die in de kring van zowel de verdachte als de
medeverdachte [betrokkene 1] kan worden geplaatst. Tot slot vergt ook het gebruik maken van
een combinatie van een personenauto en openbaar vervoer voorbereid, aldus het hof. Dit brengt
volgens het hof mee dat de nodige voorbereidingen zijn getroffen om de aanval mogelijk te maken
en dat de steker voorafgaand aan zijn bezoek al het plan had om [benadeelde 1] aan te vallen
met het stanleymes, zodat de geplande aanpak van deze aanval naar het oordeel van het hof
duidt op kalm beraad en rustig overleg. Dat oordeel acht ik in zoverre niet onbegrijpelijk en
evenmin ontoereikend gemotiveerd.

Uit de bewijsoverwegingen van het hof blijkt echter ook dat getuige 01 onder meer heeft
verklaard dat [betrokkene 1] € 20.000,- voor de opdracht heeft gekregen om [benadeelde 1] in
het gezicht te krassen en dat het de bedoeling was om haar te verminken, maar dat zij niet dood
moest. Dit zou volgens de stellers van het middel meebrengen dat ’s hofs bewezenverklaring
innerlijk tegenstrijdig is. Zij voeren eveneens aan dat een nauw verband dient te worden
vastgesteld tussen de “voorgenomen daad” en de uiteindelijke handelingen.

Uit de jurisprudentie van de Hoge Raad blijkt dat moet blijken dat de verdachte, om tot een
bewezenverklaring van het bestanddeel “voorbedachte raad” te komen, niet heeft gehandeld in
een ogenblikkelijke gemoedsopwelling, maar dat hij de gelegenheid heeft gehad na te denken
over de betekenis en de gevolgen van zijn voorgenomen daad en hij zich daarvan rekenschap heeft
gegeven.

Ik meen evenwel, anders dan de stellers van het middel, dat dit niet meebrengt dat het beraden
op het te nemen of het genomen besluit enkel ziet op de door de verdachte beoogde gevolgen
van het handelen. Het kan immers goed mogelijk zijn dat iemand na kalm beraad en rustig overleg
een plan heeft gemaakt om een bepaald doel te bereiken, maar daarbij bewust de aanmerkelijke
kans aanvaardt dat zijn gedraging een ander gevolg in het leven roept. Dan heeft de verdachte
ook ten aanzien van deze niet (direct) beoogde gevolgen opzettelijk en met voorbedachte raad
gehandeld.64 Ook uit de rechtspraak van de Hoge Raad blijkt dat voorwaardelijk opzet niet aan
voorbedachte raad in de weg hoeft te staan.65 Ik illustreer dit aan de hand van het volgende
voorbeeld.

In de zaak van HR 4 april 2017, ECLI:NL:HR:2017:581, NJ 2017/301, m.nt. Rozemond, waarnaar
ook door de stellers van het middel wordt verwezen, veroordeelde het hof de verdachte voor het
medeplegen van (poging tot) moord, terwijl uit de door het hof gebezigde bewijsmiddelen niet
bleek dat de bedoeling van de verdachte was het doden van het slachtoffer. In deze zaak was de
verdachte volgens hemzelf benaderd om een bus te regelen die nodig was in verband met een
actie waarbij een man zou worden opgehaald, meegenomen, hardhandig een lesje geleerd en
weer vrijgelaten. Vervolgens is de verdachte samen met anderen in de bus gegaan richting het
slachtoffer in aanwezigheid van onder meer ten minste acht vuurwapens, bivakmutsen,
handschoenen, gehoorbeschermingsdoppen en schietvesten. Ook bleek dat zij beschikten over
mobiele telefoons die pas enkele uren voor het schietincident werden gebruikt en kort na het
incident weer waren uitgeschakeld. De groep heeft zich begeven naar de woonwagen waarin het
slachtoffer zich bevond, waarna iemand van de groep heeft geprobeerd de deur van de
woonwagen te openen, op de deur heeft geklopt en hiertegen krachtig getrapt heeft. Vervolgens
is meerdere malen op de woonwagen geschoten, waarna één slachtoffer is overleden en een
ander gewond is geraakt. Het hof leidde onder meer uit deze omstandigheden af dat de personen
die bij de woonwagen van het slachtoffer aanwezig waren zich te voren hadden voorbereid op
hun actie en dat sprake was van een vooropgezet plan en dat de groep zich geprepareerd had op
het gebruik van vuurwapens. Naar het oordeel van het hof kan uit deze omstandigheden worden
afgeleid dat in het kader van de voorbereiding van de actie niet enkel 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

306



5.19.

5.20.

5.21.

5.22.

5.23.

5.24.

5.25.

geven. Dat levensberoving niet in eerste instantie het doel van de actie zou zijn geweest staat
naar het oordeel van het hof niet in de weg aan het aannemen van voorbedachte raad, nu de
groep bewapend voor de woonwagen is gaan staan en er derhalve vanuit kon worden gegaan
dat rekening is gehouden met het gebruik van vuurwapens.

Dit oordeel getuigde volgens de Hoge Raad niet van een onjuiste rechtsopvatting en is, in het
licht van de door het hof omtrent de toedracht vastgestelde feiten en omstandigheden, niet
onbegrijpelijk gemotiveerd. Daarbij werd door de Hoge Raad 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 stellers van het middel menen dat deze zaak verschilt van de onderhavige omdat (i) het hof
in de onderhavige zaak heeft vastgesteld dat de verdachte niet lijfelijk aanwezig was bij de
uitvoering en dus geen uitvoeringshandelingen heeft verricht en (ii) het hof niets heeft vastgesteld
over wat er is afgesproken als het plan, te weten het verminken van het slachtoffer, in de soep
zou lopen, bijvoorbeeld bij (hevig) verzet van het slachtoffer.

Ik kan de stellers van het middel hierin niet volgen. In de zaak uit 2017 had de verdachte zelf
niet geschoten en bleek uit de vaststellingen van het hof niet dat was afgesproken om de
vuurwapens te gebruiken. Het plan was immers niet om het slachtoffer te doden, maar om hem
mee te nemen, een lesje te leren en weer vrij te laten. Gelet hierop vertoont deze zaak juist
gelijkenissen met de onderhavige. In de onderhavige zaak heeft de verdachte immers zelf niet
gestoken en was het plan volgens getuige 01 eveneens niet het doden van [benadeelde 1] . Een
verschil met deze zaak is evenwel dat het plan in de zaak uit 2017 mislukte: de leden van de
groep, waaronder ook de verdachte, kregen de deur van de woonwagen niet open, waarna op de
woonwagen werd geschoten. Het schieten lag als het ware in het plan besloten. In de
onderhavige zaak was het plan echter het snijden in het gezicht van [benadeelde 1] en is dit plan
ook daadwerkelijk uitgevoerd. Dat lijkt mij nog evidenter te wijzen in de richting van voorbedachte
raad dan de zaak uit 2017.

Dat het hof betekenis heeft toegekend aan de verklaring van de getuige 01, inhoudende dat het
doel van het plan niet was het doden van [benadeelde 1] , maar het steken dan wel snijden in
haar gezicht, staat mijns inziens aldus niet aan het oordeel van het hof dat sprake is van
voorbedachte raad in de weg. Het oordeel van het hof dat de verklaring van de getuige 01 het
planmatige karakter van de wijze waarop de aanval op [benadeelde 1] is voorbereid juist
onderstreept acht ik evenmin onbegrijpelijk. Uit deze verklaring blijkt immers dat de
medeverdachte [betrokkene 1] een “open vacature via de telefoon” kreeg om [benadeelde 1] in
haar gezicht te snijden dan wel te krassen, hij deze opdracht heeft aangenomen en er € 20.000,-
voor heeft ontvangen.

Het oordeel van het hof dat sprake was van voorbedachte raad getuigt mijns inziens aldus niet
van een onjuiste rechtsopvatting en is evenmin ontoereikend gemotiveerd.

Tot slot klagen de stellers van het middel dat het hof geen motivering heeft gewijd aan het
opzet van de verdachte. Het hof zou geen woorden hebben gewijd aan de bewustheid van de
kans en evenmin aan de aanvaarding daarvan, terwijl de verklaring van de getuige 01 in de
richting wijst dat noch van bewustheid noch van wetenschap sprake was bij [betrokkene 1] , laat
staan bij de verdachte. Het opzet wordt volgens de stellers van het middel kennelijk enkel afgeleid
uit de omstandigheid dat de verdachte wist van het plan en daarbij betrokken was en dat kan de
toets in cassatie niet doorstaan.

Ten aanzien van de rol van de verdachte bij de aanval heeft het hof - kort samengevat – onder
meer het volgende overwogen. De verdachte is een bekende van [betrokkene 1] (de man die de
opdracht had aangenomen) en is op 16 september 2017 met onder meer hem aangetroffen in een
Opel Astra. Deze Opel Astra is op 11 september 2017 op de parkeerplaats voor het
advocatenkantoor van [benadeelde 1] gezien. Op 26 september 2017 – de dag van de aanval – is
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de verdachte samen met [betrokkene 3] , de steker en [betrokkene 1] in de Seat Ibiza vanuit
Amsterdam naar Zoetermeer gegaan. De Seat Ibiza werd door [betrokkene 3] geparkeerd,
waarna de steker en [betrokkene 1] uitstapten en richting het advocatenkantoor liepen en de
verdachte uitstapte en naar het treinstation liep. De verdachte droeg hierbij kleding die soortgelijk
is aan de kleding van [betrokkene 1] en ook op dezelfde manier werd gedragen. Bovendien heeft
de verdachte op de dag van de aanval met een speciaal daarvoor in gebruik genomen
telefoonnummer telefonisch contact gezocht met [betrokkene 1] , is met dit nummer intensief
contact geweest met de chauffeur die de steker naar Zoetermeer heeft vervoerd en is met dit
nummer met de chauffeur ook de afspraak voor dit vervoer gemaakt. Hieruit leidt het hof af dat de
verdachte op 26 september 2017 tezamen met [betrokkene 1] en de steker vanuit Amsterdam
naar Zoetermeer is gegaan om in opdracht van een ander tegen betaling [benadeelde 1] aan te
vallen, waarbij zij zou worden ‘gekrast’. Het hof is van oordeel dat deze omstandigheden wijzen
op planmatig handelen en dat de verdachte als gebruiker van het telefoonnummer één van de
uitvoerders was van het plan.

In dit oordeel ligt mijns inziens besloten dat het hof van oordeel is dat ook de verdachte
voorwaardelijk opzet had op het doden van [benadeelde 1] . Hierbij is van belang hetgeen het hof
heeft overwogen ten aanzien van de aanmerkelijke kans dat [benadeelde 1] als gevolg van het
steken/snijden in het gezicht zou overlijden. Hiervoor verwijs ik naar paragraaf 5.8 van deze
conclusie.

Ten aanzien van de bewuste aanvaarding van deze aanmerkelijke kans door de verdachte merk
ik op dat het hof kennelijk van oordeel is dat de verdachte als één van de uitvoerders van het plan
van de inhoud hiervan op de hoogte was en dus wist dat het plan was om [benadeelde 1] in haar
gezicht te steken, dan wel te snijden. Dat oordeel acht ik, gelet op hetgeen het hof heeft
overwogen ten aanzien van de bijdrage van de verdachte aan het plan en de overweging van het
hof dat de verdachte “tezamen met [betrokkene 1] en de steker vanuit Amsterdam naar
Zoetermeer is gegaan om in opdracht van een ander tegen betaling [benadeelde 1] aan te vallen
waarbij ze zou worden ‘gekrast’”, niet ontoereikend en evenmin onbegrijpelijk gemotiveerd.

Voor zover de stellers van het middel nog klagen dat uit de overwegingen van het hof niet blijkt
dat van voorbedachte raad bij de verdachte sprake was, faalt het eveneens. Het hof heeft immers
overwogen dat de verdachte één van de uitvoerders was van het plan en dat de verdachte samen
met [betrokkene 1] en de steker naar Zoetermeer is gegaan om dit plan uit te voeren en
[benadeelde 1] te steken dan wel te snijden. Gelet hierop heeft het hof mijns inziens voldoende
tot uitdrukking gebracht dat ook de verdachte voldoende tijd en gelegenheid heeft gehad om zich
te beraden op het besluit om [benadeelde 1] in het gezicht te steken.

De eerste deelklacht slaagt niet.

Tweede deelklacht

De tweede deelklacht richt zich op het bewezenverklaarde medeplegen. ’s Hofs oordeel dat de
verdachte als medepleger kan worden gekwalificeerd, zou ontoereikend gemotiveerd zijn, nu uit
de feitelijke vaststellingen van het hof niet zou kunnen worden afgeleid dat de verdachte een
bijdrage heeft geleverd aan het delict die voldoende is om als medeplegen te worden
gekwalificeerd. Het meerijden van de auto en het opvallende gedrag van de verdachte zijn
daartoe onvoldoende, terwijl het gebruikmaken van het telefoonnummer door de verdachte
evenmin de conclusie ‘medeplegen’ rechtvaardigt, aldus de stellers van het middel.

Voor de beoordeling van het middel is het volgende van belang. 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. Een en ander brengt mee dat indien het
tenlastegelegde medeplegen in de kern niet bestaat uit een gezamenlijke uitvoering, maar uit
gedragingen die met medeplichtigheid in verband plegen te worden gebracht (zoals het
verstrekken van inlichtingen, op de uitkijk staan, helpen bij de vlucht), op de rechter de taak rust
om in het geval dat hij toch tot een bewezenverklaring van het medeplegen komt, in de
bewijsvoering – dus in de bewijsmiddelen en zo nodig in een afzonderlijke bewijsoverweging – dat
medeplegen nauwkeurig te motiveren. Bij de vorming van zijn oordeel dat sprake is van de voor
medeplegen vereiste nauwe en bewuste samenwerking, kan de rechter rekening houden met
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onder meer de intensiteit van de samenwerking, de onderlinge taakverdeling, de rol in de
voorbereiding, de uitvoering of de afhandeling van het delict en het belang van de rol van de
verdachte, diens aanwezigheid op belangrijke momenten en het zich niet terugtrekken op een
daartoe geëigend tijdstip. De bijdrage van de medepleger zal in de regel worden geleverd tijdens
het begaan van het strafbare feit in de vorm van een gezamenlijke uitvoering van het feit, maar de
bijdrage kan ook zijn geleverd in de vorm van verscheidene gedragingen voor en/of tijdens en/of
na het strafbare feit.66

Het hof heeft ten aanzien van de rol van de verdachte bij de aanval de volgende feiten en
omstandigheden vastgesteld die volgens het hof – al dan niet in samenhang bezien –
redengevend zijn voor het oordeel dat de verdachte als medepleger kan worden gekwalificeerd:

i. Op 11 september 2017 is op de parkeerplaats voor het advocatenkantoor van [benadeelde 1]
een Opel Astra gezien met twee inzittenden. De verdachte is op 16 september 2017 tezamen met
onder meer [betrokkene 1] in dit voertuig aangetroffen.

ii. De verdachte is een bekende van [betrokkene 1] ; zij kennen elkaar omdat ze uit dezelfde buurt
komen, aldus de verdachte. Zij trokken ook met elkaar op, gegeven het feit dat zij samen zijn
aangetroffen in de Opel Astra.

iii. De verdachte is in de Seat van de medeverdachte [betrokkene 3] , samen met de
medeverdachte [betrokkene 1] en de steker, van Amsterdam naar Zoetermeer gebracht. Op 26
september 2017 omstreeks 15:07 uur werd de Seat van de medeverdachte [betrokkene 3] op de
[b-straat] te Zoetermeer geparkeerd. De verdachte loopt op 26 september 2017 omstreeks 15:10
uur op de [c-straat] te Zoetermeer, uit de richting van de Leeuwenhoeklaan en in de richting van
de [d-straat] . De plaats waar de verdachte op dat moment wordt gesignaleerd, bevindt zich in de
directe nabijheid van de Seat die twee minuten daarvoor is geparkeerd. De duur van de wandeling
vanaf de [b-straat] tot aan de Nelson Mandelabrug is ongeveer vijftien minuten.

iv. De verdachte heeft ter terechtzitting in hoger beroep erkend dat hij te zien is op
camerabeelden. Hij is de man die op de camerabeelden is te zien, terwijl hij omstreeks 15.19 uur
op de [d-straat] te Zoetermeer in de richting van de Nelson Mandelabrug loopt. Ook heeft hij
erkend dat hij te zien is op camerabeelden op het moment waarop hij omstreeks 15.20 uur op de
Nelson Mandelaburg te Zoetermeer verschijnt. De verdachte draagt een lichte broek, een donkere
jas, schoenen met witte zolen en een bril. De verdachte komt via de roltrap bij de ingang
Driemanspolder de Nelson Mandelabrug op. De verdachte loopt vervolgens richting de
straatmuzikant en zij hebben een gesprek. Vervolgens rent de verdachte naar de OV-poortjes,
trapt de poortjes open en rent de trap af. Omstreeks 15:35 uur is de verdachte op camerabeelden
van Den Haag Centraal Station te zien. Hij checkt met een op zijn naam gestelde OV-chipkaart om
15:25 uur in bij de OV-poortjes en stapt in een sprinter richting Amsterdam Centraal.

v. De medeverdachte [betrokkene 1] was die dag omstreeks 15:29 uur op hetzelfde station in
Zoetermeer als de verdachte. Ook hij liep naar de straatmuzikant en voerde daar een kort gesprek
mee en reisde per trein via Den Haag Centraal Station naar Amsterdam. Opvallend is dat de
kleding van de verdachte soortgelijk is aan de kleding van de medeverdachte [betrokkene 1] en
ook op dezelfde manier wordt gedragen. Beiden zijn te zien op sneakers met lichte zolen, ze
dragen een lichte broek, een geopende jas met een shirt los over de broek heen en een
opvallende zwarte bril. Verder valt op dat de medeverdachte [betrokkene 1] toen hij op de
rotonde voor het kantoor met de steker richting [A] Advocaten liep, geen bril droeg en zijn jas nog
dicht had.

vi. De verdachte heeft op 26 september 2017 in het begin van de middag telefonisch contact
gezocht met [betrokkene 1] . Hij heeft hierbij gebruik gemaakt van een telefoonnummer dat
slechts op de dag van de aanval is gebruikt. Met dit nummer is vervolgens intensief contact
geweest met de chauffeur, de medeverdachte [betrokkene 3] , die de steker heeft vervoerd naar
Zoetermeer en met dit nummer is met de chauffeur de afspraak gemaakt voor dit vervoer. De
verdachte had bovendien een telefoon met dit nummer bij zich toen hij in Zoetermeer aanwezig
was op de dag van de aanval. Tussen het maken van de afspraak en het arriveren van de Seat op
de parkeerplaats bij de flat aan de [b-straat] hadden [betrokkene 3] en de verdachte geen
telefonisch contact, terwijl zij dat zowel daarvoor als daarna veelvuldig hadden.
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Uit deze omstandigheden leidt het hof af dat de verdachte op 26 september 2017 tezamen met
[betrokkene 1] en de steker vanuit Amsterdam naar Zoetermeer is gegaan om in opdracht van een
ander tegen betaling [benadeelde 1] aan te vallen waarbij ze zou worden ‘gekrast’. De verdachte
gebruikte die dag een speciaal telefoonnummer en onderhield daarmee contact met de chauffeur.
Waarom de verdachte toen de aanval nog moest plaatsvinden is vertrokken uit Zoetermeer en
daarbij niet heeft ingecheckt met zijn eigen OV-kaart, wat hij wel deed op het vervolgtraject vanaf
Den Haag Centraal, noch waarom hij en [betrokkene 1] op NS Station Zoetermeer op eenzelfde
wijze gekleed waren – inclusief een opvallende zwarte bril – en waarom zij hetzelfde gedrag
vertoonden richting een straatmuzikant, heeft het hof niet kunnen vaststellen. Naar het oordeel
van het hof wijst dit gedrag echter wel op planmatig handelen, mogelijk om [betrokkene 1] , die bij
de steker was, een alibi te geven, maar nu de duiding van dit gedrag ontbreekt, heeft het als
bewijs volgens het hof minder soortelijk gewicht dan de andere genoemde feiten en
omstandigheden. Daarentegen tilt het hof zwaar aan het feit dat de verdachte voor deze
bijzondere gelegenheid – net als degene die een afspraak maakte met het advocatenkantoor –
een nieuw telefoonnummer gebruikte, dat na de aanval niet meer in gebruik was. Hieruit volgt
volgens het hof dat dit telefoonnummer is geregeld voor deze opdracht en dat de verdachte als
gebruiker van dit telefoonnummer een van de uitvoerders was van het criminele plan.

Ten aanzien van het medeplegen overweegt het hof nog expliciet dat de verdachte noch de
medeverdachte [betrokkene 1] [benadeelde 1] hebben gesneden/gestoken, maar dat uit de
bewijsmiddelen wel blijkt van een intensieve samenwerking tussen de verdachte, [betrokkene 1]
en de steker en dat de bijdrage van de verdachte aan het delict van voldoende gewicht is voor het
aannemen van medeplegen. Het hof ziet het niet als contra-indicatie dat de verdachte
voorafgaand aan het steekincident terug is gereisd naar Amsterdam, nu het kleed- en reisgedrag
van de verdachte volgens het hof logischerwijs onderdeel is geweest van de uitvoering van het
criminele plan. Ook overigens zijn er volgens het hof geen contra-indicaties voor het medeplegen.

De stellers van het middel klagen dat uit de feitelijke vaststellingen van het hof niet kan worden
afgeleid dat de verdachte een bijdrage heeft geleverd aan het delict die voldoende is om als
medeplegen te worden gekwalificeerd.

Ik meen dat ook deze deelklacht niet kan slagen. Het hof heeft ten aanzien van de rol van de
verdachte immers - kort samengevat - vastgesteld (i) hij een bekende was van [betrokkene 1] , de
persoon die de opdracht had aangenomen, (ii) dat hij een telefoonnummer in gebruik had
waarmee hij zowel met [betrokkene 1] als met [betrokkene 3] veelvuldig contact heeft gehad, dat
alleen de dag van de aanval in gebruik was, (iii) dat de verdachte met [betrokkene 3] de afspraak
heeft gemaakt om de steker, [betrokkene 1] en de verdachte op te halen in Amsterdam en naar
Zoetermeer te brengen, (iv) dat hij op de dag van de aanval met hen naar Zoetermeer is gereden
en vervolgens bij een parkeerplaats nabij het advocatenkantoor is uitgestapt en naar het station
is gelopen, terwijl [betrokkene 1] en de steker richting het advocatenkantoor liepen, (v) de
verdachte een aantal minuten voordat de medeverdachte [betrokkene 1] op hetzelfde station
aankomt, op station Zoetermeer de OV-poortjes open trapt en de trap afrent en vervolgens op
station Den Haag Centraal met een op zijn naam gestelde OV-chipkaart incheckt en in een sprinter
stapt richting Amsterdam Centraal, (vi) de kleding van de verdachte soortgelijk is aan de kleding
van de medeverdachte [betrokkene 1] en ook op dezelfde manier wordt gedragen, dat beiden zijn
te zien op sneakers met lichte zolen, ze een lichte broek, een geopende jas met een shirt los over
de broek heen en een opvallende zwarte bril dragen.67

Gelet op deze gedragingen van de verdachte en het oordeel van het hof dat de verdachte op de
hoogte was van het plan, acht ik het oordeel van het hof dat sprake is van medeplegen in zoverre
niet onbegrijpelijk en evenmin ontoereikend gemotiveerd. Daarbij speelt mijns inziens een grote
rol dat het de verdachte zelf is die de afspraak met [betrokkene 3] gemaakt heeft om hem,
[betrokkene 1] en de steker naar Zoetermeer te brengen en de gedragingen van de verdachte
kort voor het steken van [benadeelde 1] .68

Dit brengt mee dat ook de tweede deelklacht faalt.

De derde deelklacht
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In de derde en laatste deelklacht wordt geklaagd dat het hof in zijn bewijsoverwegingen heeft
betrokken dat de verdachte geen aannemelijke verklaring heeft afgelegd die de redengevende
feiten en omstandigheden die duiden op medeplegen ontzenuwt. De feitelijke vaststellingen van
het hof zouden voor het bewijs van medeplegen – zo is reeds uiteengezet in de tweede
deelklacht – niet volstaan, zodat ook het niet ontzenuwen van deze onvoldoende redengevende
vaststellingen niet anders maakt, aldus de stellers van het middel. Daarbij zou in het bijzonder
meespelen dat het hof heeft vastgesteld dat de verdachte geen uitvoeringshandelingen heeft
verricht.

De verdachte heeft tijdens de terechtzitting in hoger beroep van 10 februari 2021 onder meer
verklaard dat hij in de nacht van 25 op 26 september 2017 bij een vriend heeft geslapen in
Zoetermeer, op 26 september 2017 naar Den Haag wilde reizen om een terrasje te pakken en
geen telefoon bij zich had.

Het hof heeft overwogen dat deze verklaring niet te rijmen is met de bewijsmiddelen. Zo is de
verklaring van de verdachte dat hij geen telefoon bij zich had in strijd met het bewijs waaruit volgt
dat hij op 26 september 2017 op verschillende momenten en plaatsen telefoneerde met het
telefoonnummer eindigend op [telefoonnummer 2] . Ook is de verklaring dat hij bij een vriend heeft
geslapen strijdig met de verplaatsingen die uit het gebruik van dat telefoonnummer kunnen
worden afgeleid en blijkt dat ook niet uit de reisbewegingen die hij maakte met zijn persoonlijke
OV-kaart op 25 september 2017. Bovendien is de verklaring van de verdachte dat hij een terrasje
wilde pakken in Den Haag niet aannemelijk, omdat zijn gedrag daarmee strijdig is. De verdachte
heeft immers – komend uit Zoetermeer – op Den Haag CS een trein richting Amsterdam gepakt.
Voorts overweegt het hof dat de verdachte voor het grootste deel heeft gezwegen en zowel in
eerste aanleg als in hoger beroep niet heeft willen antwoorden op diverse concrete vragen naar
aanleiding van de onderzoeksbevindingen. Gelet hierop komt het hof tot het oordeel dat de
verdachte geen aannemelijke verklaring heeft gegeven voor de feiten en omstandigheden die de
redengevendheid hiervan voor het bewijs ontzenuwt.

In de tweede deelklacht stond de vraag centraal in hoeverre de door het hof gebezigde
bewijsmiddelen redengevend zijn voor ’s hofs oordeel dat sprake is van medeplegen. Gelet op het
in mijn ogen bevestigende antwoord hierop, acht ik het niet onbegrijpelijk dat het hof in het
verlengde hiervan heeft geoordeeld dat de verdachte geen aannemelijke, die redengevendheid
ontzenuwende, verklaring heeft afgelegd voor de door het hof vastgestelde feiten en
omstandigheden. Uit de bewijsmiddelen wordt immers weersproken hetgeen de verdachte ter
terechtzitting in hoger beroep heeft verklaard. Dat de verdachte geen uitvoeringshandelingen zou
hebben verricht, zoals door de stellers van het middel wordt aangevoerd, doet mijns inziens aan
dit oordeel niet af.

6. Het eerste namens de benadeelde partij voorgestelde middel behelst de klacht dat het hof op
onjuiste en/of onvoldoende gemotiveerde gronden de omvang van de gederfde inkomsten heeft
vastgesteld.

Ter terechtzitting in hoger beroep d.d. 10 februari 2021 is als raadsman van de benadeelde partij
[benadeelde 1] mr. R.A. Korver verschenen, die aldaar de door de benadeelde partij reeds in
eerste aanleg ingediende vordering heeft gehandhaafd. Het proces-verbaal van de terechtzitting
in eerste aanleg d.d. 27 maart 2019 houdt ten aanzien van de schadepost “gederfde inkomsten”
het volgende in:

“14. Cliënte [benadeelde 1] werkte, tezamen met haar zus [benadeelde 2] , bij het
advocatenkantoor waar zij eigenaressen van waren. Na het steekincident heeft cliënte gedurende
lange tijd geen werkzaamheden kunnen verrichten. Zij is afhankelijk geworden van een uitkering
van haar arbeidsongeschiktheidsverzekering.

15. Uit bijlage 3 bij de vordering blijkt dat cliënte gedurende haar werkzaamheden als advocate
een managementfee ontving van € 3.952,33 netto per maand. Tevens ontving cliënte per

De middelen van de benadeelde partij [benadeelde 1]
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kwartaal, aldus vier keer per jaar, een bijdrage in de premie voor haar
arbeidsongeschiktheidsverzekering van € 953,45 netto. Cliënte ontving geen vakantiegeld.

16. In bijlage 3 is tevens een overzicht opgenomen van de bedragen die cliënte heeft ontvangen
van de arbeidsongeschiktheidsverzekering. Deze bedragen heeft cliënte ontvangen vanaf
november 2017 tot en met januari 2019.

17. Vanaf februari 2019 heeft cliënte een nieuwe baan, waarvan het bruto salaris van € 3.376,00
per maand blijkt uit de bijgevoegde brief. Cliënte ontvangt tevens een dertiende maand en
vakantiegeld. Omgerekend verdient cliënte met haar nieuwe functie € 2.486,17 netto per maand.

18. Cliënte vordert de gederfde inkomsten tussen november 2017 en juni 2019, nu eind juni
uitspraak in deze zaak te verwachten is. Tot en met januari 2019 zijn de negatieve verschillen
tussen de management fee en de bijschrijvingen van de arbeidsongeschiktheidsverzekering
opgenomen. Vanaf februari 2019 is het verschil opgenomen tussen de management fee en het
nieuwe (netto) maandsalaris van cliënte. In totaal vordert cliënte een bedrag van € 35.571,75 aan
gederfde inkomsten.

19. Cliënte stelt zich op het standpunt de gederfde inkomsten afdoende te hebben onderbouwd
en dat deze dan ook voor vergoeding in aanmerking komen.

Toekomstige gederfde inkomsten

20. Naast gederfde inkomsten, heeft cliënte ook toekomstige gederfde inkomsten gevorderd. Het
jaarsalaris bij haar huidige functie, inclusief vakantiegeld en dertiende maand, is afgezet tegen
haar jaarsalaris als advocate. Jaarlijks loopt cliënte een bedrag van € 18.034,79 netto aan
inkomsten mis.

21. De toekomstige gederfde inkomsten zijn gevorderd voor de komende vijf jaren. Met betrekking
tot de inkomsten uit haar nieuwe functie, stelt cliënte dat het nog enkele jaren zal duren voordat
zij in aanmerking zal komen voor een hoger salaris. Zij was een specialist in familiezaken. Een
baan in de advocatuur is gezien haar angsten voor cliënte niet meer mogelijk. Als specialist
familiezaken een baan zoeken buiten de advocatuur was voor haar haast onmogelijk. Cliënte
heeft gekozen voor een carrièreswitch, maar moet als gevolg hiervan onderaan de ladder
beginnen. Cliënte zal opnieuw opleidingen moeten volgen en genoegen moeten nemen met een
lager salaris. Hoewel cliënte vastbesloten is zichzelf omhoog te werken, zal het nog enkele jaren
duren voordat dit ook daadwerkelijk mogelijk is.

22. Cliënte is zich ervan bewust dat die kosten op dit moment niet voor vergoeding in aanmerking
komen, maar kan de vordering ingevolge artikel 421 Sv niet vermeerderen, terwijl het bepaald niet
uit te sluiten is dat er een hoger beroep komt, vandaar dat deze post al is opgenomen in de
vordering benadeelde partij. Cliënte begrijpt dat uw Rechtbank haar in dit deel van de vordering
niet-ontvankelijk zal verklaren.”

In repliek heeft de raadsman namens de benadeelde partij ten aanzien hiervan nog het volgende
aangevoerd:

“Gederfde inkomsten

5. Namens cliënte [benadeelde 1] zijn gederfde inkomsten gevorderd. De verdediging stelt dat
toekomstige gederfde inkomsten niet voor vergoeding in aanmerking komen en dat de huidige
gederfde inkomsten niet zijn onderbouwd. Wederom verwijs ik naar de toelichting op de vordering
benadeelde partij, waarin wordt gesteld dat cliënte de gederfde inkomsten vordert tussen
november 2017 en juni 2019, nu eind juni uitspraak in deze zaak te verwachten is. Over de
toekomstige gederfde inkomsten is wederom gesteld dat cliënte begrijpt dat uw Rechtbank haar in
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dit deel van de vordering niet-ontvankelijk zal verklaren.

6. Met betrekking tot de gederfde inkomsten tot en met juni 2019, verwijst cliënte uw Rechtbank
naar de op 6 juni 2019 ingediende aanvullende vordering benadeelde partij. Hierin wordt
bevestigd dat cliënte gederfde inkomsten vordert tot en met 30 juni 2019. Het lijkt erop dat mr.
Koopman deze gegevens niet heeft meegenomen. Namens cliënte is de vordering immers
gewijzigd en onderbouwd door een rapport van BDO accountants, bevattende een exacte
berekening voorzien van bijlagen van de namens cliënte gederfde inkomsten.

7. Uit de stukken volgt dat de berekening niet is gebaseerd op de management fee. Het verweer
dat de management fee niet afdoende is onderbouwd kan volgens cliënte dan ook geen stand
houden. Ook de verweren dat de vordering slechts is onderbouwd met mutaties en dat niet wordt
aangegeven wat het brutobedrag is houden dan ook geen stand.

8. Cliënte stelt dat zij haar vordering met het aanvullende accountantsrapport en de aanvullende
berekening voldoende heeft onderbouwd en dat deze dan ook voor vergoeding in aanmerking
komt.”

Per brief d.d. 4 februari 2021 is namens de raadsman van de benadeelde partij een aanvullende
toelichting op de vordering van [benadeelde 1] aan het hof toegezonden, ten aanzien van de
“gederfde inkomsten” inhoudende:

“Gederfde inkomsten [benadeelde 1]

Gederfde inkomsten

Door de Rechtbank is overwogen dat het in eerste aanleg overgelegde rapport van BDO
accountants onvoldoende zou zijn om tot een integrale toewijzing van de geleden gederfde
inkomsten over te kunnen gaan. De Rechtbank heeft niet nader gemotiveerd op welke punten de
rapportage onvoldoende duidelijk zou zijn. Hierop heeft de Rechtbank de schade begroot, waarbij
de Rechtbank heeft bepaald dat in elk geval een bedrag van EUR 10.000,00 als schadevergoeding
toegewezen kan worden.

Cliënte is van oordeel dat het bedrag volledig toewijsbaar is. Namens cliënte is een rapport
ingediend door een gerenommeerd accountantsbureau, dat aan de hand van de benodigde
documenten een exacte berekening heeft gemaakt. In de rapportage wordt de rekensom
weergegeven én zijn de bijlagen opgenomen die ten grondslag liggen aan de berekening. Cliënte
beseft dat de schadepost ‘inkomstenderving’ een ingewikkelde is, hetgeen juist maakte dat cliënte
een dergelijke berekening heeft laten opstellen. Zij is van oordeel dat deze rapportage afdoende
duidelijk is en verzoekt uw Hof dan ook tot toewijzing over te gaan.

Gederfde inkomsten hoger beroep

Voorts heeft cliënte in eerste aanleg een berekening overgelegd van de toekomstige
inkomstenderving. Inmiddels kan cliënte de schade over 2019 en 2020 concreet berekenen. Als
bijlage 3 wordt bij deze brief de jaaropgaaf van 2019 overgelegd en als bijlage 4 de jaaropgaaf
van 2020. Aan de hand van deze jaaropgave is een aangepaste berekening gemaakt van haar
gederfde inkomsten in 2019, 2020 en 2021. In eerste aanleg was een deel van het jaar 2019
meegenomen in de berekening van de gederfde inkomsten. Voor de duidelijkheid van het verschil
in de jaarinkomens is in onderstaand overzicht 2019 in het geheel berekend. Ten aanzien van de
inkomstenderving in het jaar 2019 overlapt deze dus met de gederfde inkomsten in eerste aanleg.
De overgelegde jaaropgaven leiden tot het volgende overzicht, waarbij als bijlage 5 de
onderliggende stukken worden overgelegd:
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Periode Verwacht inkomen (netto) Werkelijk
inkomen
(netto)

Verschil

Januari 2019 –
december 2019

€3.952,33 x 12
(management fee) + €953,45 x 4 (bijdrage premie
AOV) = €47.427,96 + €3.813,80 = €51.241,76

€30.793,00
(vide bijlage 5)

€20.448,76

Januari 2020 –
December 2020

€3952,33 x 12 = €51.241,76 €35.414,00
(vide bijlage 5)

€15.827,66

Januari 2021 –
Februari 2021

€3.952,33 x 2 = €7.904,66 €3.001,92 x 2
= €6.003,83
(vide bijlage 5)

€1.900,83

TOTAAL €38.177,25

Dit maakt dat cliënte in totaal sinds het feit EUR 25.820,74 (november 2017 tot en met 2018) +
EUR 38.177,25 (2019 tot en met februari 2021) = EUR 63.997,99 gederfde inkomsten heeft
geleden. Cliënte stelt dat dit bedrag voor toewijzing gereed ligt.”

Het hof heeft ten aanzien van deze opgevoerde schadepost het volgende overwogen:

“Gederfde inkomsten: € 25.136,92 en € 80.233,08

Vaststaat dat de benadeelde partij na het steekincident een tijd lang arbeidsongeschikt is
geweest. In die tijd heeft zij een arbeidsongeschiktheidsuitkering ontvangen. Ook staat vast dat
het advocatenkantoor waarvan de benadeelde partij samen met haar zus eigenares was, korte
tijd na het steekincident failliet is gegaan. De benadeelde partij stelt dat zij daardoor in inkomen
achteruit is gegaan.

Dat het steekincident gevolgen heeft gehad voor het inkomen van de benadeelde partij acht het
hof aannemelijk. De vraag is echter om welk bedrag het daarbij gaat en of de
inkomensachteruitgang volledig het gevolg is van het steekincident. Het gaat hier om complexe
vraagstukken. De door de benadeelde partij ter onderbouwing van haar vordering overgelegde
stukken zijn onvoldoende om tot integrale toewijzing van dit deel van de vordering over te kunnen
gaan.

De schade begrotend is het hof van oordeel dat in elk geval een bedrag van € 25.000,- als
schadevergoeding kan worden toegewezen.

Voor het overige zal nader onderzoek moeten plaatsvinden. Voor een dergelijk onderzoek is in het
strafgeding geen plaats, nu dit een onevenredige belasting van het strafgeding oplevert. De
benadeelde partij kan dit deel van haar vordering bij de burgerlijke rechter aanbrengen. Gelet op
het voorgaande zal het hof de benadeelde partij niet-ontvankelijk verklaren in het resterende deel
van de vordering ter zake van gederfde inkomsten.”

De benadeelde partij stelt dat zij voldoende heeft onderbouwd dat het inkomensverlies is
veroorzaakt door het incident en dat het hof onjuist dan wel onvoldoende heeft gemotiveerd dat
niet is vast komen te staan dat het incident de enige oorzaak is voor de gevorderde gederfde
inkomsten.

Voor de beoordeling van het middel is het volgende van belang. Voor de toewijsbaarheid van de
vordering van de benadeelde partij gelden niet de bewijs(minimum)regels van het Wetboek van
Strafvordering, maar de regels van stelplicht en bewijslastverdeling in civiele zaken.
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. 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 het uit het strafdossier af
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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.

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.69

In de onderhavige zaak heeft de verdachte de vordering van de benadeelde partij gemotiveerd
betwist en daartoe onder meer aangevoerd dat “binnen deze strafrechtelijke procedure niet van
in het strafrecht gespecialiseerde professionals [kan] worden verwacht dat wij een oordeel
kunnen vormen over de aanleiding en de gevolgen van een complex faillissement van een
advocatenkantoor met meerdere werknemers”.

Het hof is mijns inziens niet onbegrijpelijk gemotiveerd tot het oordeel gekomen dat de door de
benadeelde partij overgelegde stukken onvoldoende zijn om over te kunnen gaan tot integrale
toewijzing van de inkomensachteruitgang van de benadeelde partij en dat nader onderzoek moet
plaatsvinden dat in het strafgeding een onevenredige belasting zou opleveren. Mede gelet op de
complexiteit van (de oorzaak van) een faillissement en hetgeen hieromtrent namens de
benadeelde partij is aangevoerd, acht ik dit oordeel evenmin ontoereikend gemotiveerd.

Het middel faalt.

7. Het tweede namens de benadeelde partij voorgestelde middel behelst de klacht dat het hof de
benadeelde partij ten onrechte niet-ontvankelijk heeft verklaard voor de kosten van het
faillissement.

In repliek heeft de raadsman namens de benadeelde partij ten aanzien van deze kostenpost het
volgende aangevoerd (met weglating van voetnoten):

“Faillissement en auto

9. Namens [betrokkene 1] wordt aangevoerd dat in het faillissementsverslag de kosten
faillissement niet worden toegelicht en dat uit het verslag niet volgt dat de kosten het gevolg zijn
van de steekpartij. Ook namens [verdachte] wordt het verweer gevoerd dat niet vaststaat dat het
faillissement in causaal verband staat met het feit. Dat is niet juist. Ik citeer uit het
faillissementsverslag (bijlage 4 vordering),1,5 “Oorzaak faillissement”:

"Ten gevolge van een misdrijf gepleegd in september 2017 op het kantoor zelf is één van de
advocaten (zwaar)gewond geraakt en sindsdien niet in staat haar praktijk uit te oefenen. De
impact en psychische belasting van dit ernstig voorval op het voltallig kantoor was/is groot. De
andere advocate heeft nog getracht de praktijk van de deze [sic] advocate naast haar eigen
praktijk waar te nemen maar dat bleek uiteindelijk een te zware belasting. Omzet verlies was het
gevolg bij gelijkblijvende kosten. Daardoor is de vennootschap komen te verkeren in de toestand
opgehouden hebben te betalen.”

10. Uit het verslag blijkt dus wel degelijk dat objectief door de curator is vastgesteld dat het
faillissement en ook de gevorderde kosten van de auto die cliënte heeft moeten maken, een direct
gevolg is van het gepleegde misdrijf. Daarbij wensen cliënten nog te benadrukken dat het
faillissement een heel logisch gevolg is van het misdrijf nu de steekpartij nota bene op kantoor van
cliënten plaatsvond. Het verweer dat de kosten faillissement te ingewikkeld zijn hangt gezien het
bovenstaande en wegens de in een eerder stadium overgelegde uitgebreide onderbouwing,
volgens cliënten geen stand.”
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Per brief d.d. 4 februari 2021 is namens de raadsman van de benadeelde partij een aanvullende
toelichting op de vordering van [benadeelde 1] aan het hof toegezonden, ten aanzien van de
“kosten faillissement” inhoudende:

“Kosten faillissement [benadeelde 1]

De Rechtbank oordeelde dat in eerste aanleg niet duidelijk is geworden dat de schade voor
rekening van de bestuurders is gekomen. In ieder geval zou niet blijken dat de
faillissementskosten het rechtstreekse gevolg zijn van het bewezenverklaarde. Wat betreft dit
laatste wordt als bijlage 6 aan deze brief het meest recente faillissementsverslag opgenomen.
Onder 15 staat als oorzaak voor het faillissement volgens cliënte klip en klaar dat onderhavig feit
ten grondslag lag aan de financiële teleurgang van haar B.V..

Cliënte is als bestuurder verantwoordelijk voor de rekening-courantschuld van haar B.V.. Deze RC
vordering bedroeg EUR 17,673,65. Ter onderbouwing van voornoemd bedrag was in eerste aanleg
een e-mail van de notaris d.d. 5 februari 2019 overgelegd.

Dat cliënte wel degelijk degene is die deze vordering moet aflossen, volgt uit bankafschriften die
als bijlage 7 worden overgelegd. Uit deze bankafschriften volgt dat cliënte vanaf haar
privébankrekening maandelijks EUR 200,00 afdraagt aan de notaris, de heer P.J.E.M. Muiten, en op
23 december 2019 een bedrag van EUR 5.000,00 betaald heeft. Deze betalingen betreffen de
aflossingen die cliënte tot op heden heeft gedaan, maar zij zal ook in de toekomst de vordering
verder moeten aflossen.

Cliënte stelt primair dat het gehele bedrag á EUR 17.573,65 toewijsbaar is, doch dat minst
genomen de kosten voor de aflossingen die zij tot op heden heeft gemaakt, toegewezen zouden
kunnen worden. Dit betreft een bedrag van EUR 7.300,00. Cliënte verzoekt uw Hof dit toe te
wijzen.”

Het hof heeft ten aanzien van deze opgevoerde schadepost het volgende overwogen:

“Kosten faillissement: € 17.573.65

Dit deel van de vordering ziet op kosten van het faillissement van de praktijkvennootschap.

Het hof overweegt dat bij het bepalen of, en zo ja in hoeverre, de kosten van het faillissement het
rechtstreeks gevolg zijn van het onder dagvaarding I bewezenverklaarde feit nader onderzoek
dient te worden verricht. Dergelijk onderzoek levert naar het oordeel van het hof een
onevenredige belasting van het strafgeding op, zodat de benadeelde partij voor dit deel van de
vordering niet-ontvankelijk moet worden verklaard. Dit deel van de vordering, de ‘kosten
faillissement’ tot het bedrag van € 17.573,65, kan in zoverre bij de burgerlijke rechter worden
aangebracht.”

De steller van het middel klaagt dat het evident is dat het faillissement alleen is veroorzaakt door
het bewezenverklaarde incident, zodat het hof onjuist dan wel onvoldoende onderbouwd heeft
geoordeeld dat de benadeelde partij ten aanzien van deze kosten niet-ontvankelijk dient te
worden verklaard.

Ik meen dat ook deze klacht niet kan slagen. Het hof heeft in mijn ogen niet onbegrijpelijk
geoordeeld dat nader onderzocht moet worden of, en zo ja in hoeverre, de kosten van het
faillissement het rechtstreekse gevolg zijn van het onder feit 1 bewezenverklaarde feit en dat dit
onderzoek een onevenredige belasting van het strafgeding oplevert. Het ligt mijns inziens niet op
de weg van de strafrechter om in het domein van de civiele rechter te treden en te beoordelen in
hoeverre het faillissement van een vennootschap het gevolg is van het bewezenverklaarde feit.
Het hof heeft mijns inziens terecht geoordeeld dat dit een onevenredige belasting van het
strafgeding oplevert. Dit brengt mee dat het oordeel in mijn ogen, mede gelet op hetgeen namens
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de benadeelde partij is aangevoerd en de betwisting hiervan door de verdachte, evenmin
ontoereikend is gemotiveerd.

Ook het tweede middel slaagt niet.

8. Het derde namens de benadeelde partij voorgestelde middel behelst de klacht dat het hof de
benadeelde partij ten onrechte niet-ontvankelijk heeft verklaard voor de kosten van de auto.

Ter terechtzitting in hoger beroep d.d. 10 februari 2021 is de namens de benadeelde partij reeds
in eerste aanleg ingediende vordering gehandhaafd. Het proces-verbaal van de terechtzitting in
eerste aanleg d.d. 27 maart 2019 houdt ten aanzien van de schadepost “kosten auto” het
volgende in:

“28. Cliënte reed gedurende haar werkzaamheden als advocate in een auto, gefinancierd door het
bedrijf. Na het steekincident moest zij deze auto zelf betalen. Cliënte was gedurende het eerste
jaar na het steekincident volledig afhankelijk van haar auto om naar het ziekenhuis, haar therapie
en andere locaties te rijden. Zij durfde vanwege haar angst, ontstaan door het misdrijf, niet met
het openbaar vervoer te reizen. Dit werd bovendien met het oog op haar veiligheid ook afgeraden.
Cliënte heeft de kosten voor haar auto slechts voor dit ene jaar gevorderd.

29. Cliënte betaalt tot op heden maandelijks een bedrag van € 410,34 voor haar auto. Dit blijkt uit
de afschrijvingen die in bijlage 7 zijn bijgevoegd. In totaal heeft cliënte een bedrag van € 4.924,08
gevorderd. Toen cliënte het financieringscontract overnam, heeft zij een overwaarde van €
3.000,00 moeten betalen en stond er nog een bedrag open van € 13.760,94. E-mailverkeer met
de curator waaruit zulks blijkt is als bijlage 1 aan deze pleitaantekeningen gehecht. Cliënte heeft
slechts de kosten voor één jaar gevorderd, namelijk een bedrag van € 4.924,08, terwijl de
daadwerkelijke kosten aantoonbaar veel hoger liggen. Cliënte stelt dat de door haar gevorderde
kosten alleszins redelijk zijn en dus voor vergoeding in aanmerking komen.”

In repliek heeft de raadsman namens de benadeelde partij ten aanzien verweer gevoerd ten
aanzien van de kosten van de auto. Ik verwijs hiervoor naar paragraaf 7.1 van deze conclusie.

Per brief d.d. 4 februari 2021 is namens de raadsman van de benadeelde partij een aanvullende
toelichting op de vordering van [benadeelde 1] aan het hof toegezonden, ten aanzien van de
“kosten auto” inhoudende:

“Zoals reeds aangegeven is het evident dat de B.V. van cliënte ten gevolge van het feit failliet is
gegaan. De lease-auto van cliënte was gekoppeld aan de B.V., waardoor niet zijzelf, maar de B.V.
deze kosten draagt. Cliënte had naast deze auto geen andere auto die zij kon gebruiken, terwijl
zij ten gevolge van haar letsel wel afhankelijk was van een auto om naar behandelingen voor haar
fysieke en psychische letsel en gevolge van het feit te gaan. indien dit feit niet plaats had
gevonden, had de B.V. van cliënte tot op heden de kosten voor haarauto bekostigd. Deze kosten
zijn nu echter voor haar eigen rekening gekomen.

Cliënte had een auto nodig en heeft besloten haar lease-auto aan te houden en niet een nieuwe
auto aan te schaffen. Dit zou volgens cliënte geleid hebben tot een nog hogere schadepost dan
het bedrag ad EUR 4.924,08 die cliënte nu vordert. Cliënte heeft echter haar schade willen
beperken, hetgeen ook maakte dat zij slechts voor één jaar de lease-kosten gevorderd heeft.

Cliënte stelt daarbij dat de door haar overgelegde stukken in eerste aanleg, namelijk de
afschrijvingen van de kosten voor de lease-auto, in samenhang met het faillissementsverslag,
afdoende zijn om de deze kostenpost toe te wijzen en verzoekt uw Hof hiertoe over te gaan.”

Het hof heeft ten aanzien van deze opgevoerde schadepost het volgende overwogen:

“Kosten auto: € 4.924,08

Dit deel van de vordering ziet op kosten van een leaseauto. Het hof is van oordeel dat de kosten
van de leaseauto niet voor vergoeding in aanmerking komen, nu niet is komen vast te staan dat
het in privé bezit houden van de leaseauto na het faillissement het rechtstreeks gevolg is van het
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bij dagvaarding I bewezenverklaarde feit. Voor zover dit deel van de vordering betrekking heeft op
de gemaakte kosten in verband met reiskosten naar de rechtbank en de therapeut, merkt het hof
op dat dat deel van de vordering tot schadevergoeding door het hof reeds is toegewezen in het
kader van de post ‘reiskosten tot en met eerste aanleg’.

Voor het deel van de vordering ‘kosten auto’ (€ 4.924,08) zal het hof de benadeelde partij niet-
ontvankelijk verklaren in de vordering.”

De steller van het middel klaagt dat het hof onvoldoende gemotiveerd heeft geoordeeld dat het
causale verband tussen het bewezenverklaarde feit en de schade niet is komen vast te staan, dan
wel dat dit oordeel onbegrijpelijk is.

Het hof heeft, gelet op hetgeen de benadeelde partij heeft aangevoerd omtrent de kosten van de
auto die een rechtstreeks gevolg zouden zijn van het onder 1 bewezenverklaarde feit, in mijn
ogen niet onbegrijpelijk geoordeeld dat niet is komen vast te staan dat het in privé bezit houden
van de leaseauto na het faillissement het rechtstreekse gevolg is van het onder 1
bewezenverklaarde feit. Dat oordeel acht ik evenmin ontoereikend gemotiveerd.

Ook het derde middel faalt.

9. Het middel van de verdachte faalt. De middelen van de benadeelde partij falen eveneens en
kunnen met de aan art. 81 lid 1 RO ontleende motivering 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 cassatieberoep.

De Procureur-Generaal

bij de Hoge Raad der Nederlanden

AG

Proces-verbaal van verhoor aangeefster [benadeelde 1] , p. 33.

Proces-verbaal van verhoor getuige [betrokkene 6] , p. 62.
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Proces-verbaal van verhoor aangeefster [benadeelde 1] , p. 36.
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Proces-verbaal van bevindingen, p. 210.
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Proces-verbaal camerabeelden cam4 op de [b-straat] , p. 178-182.

Proces-verbaal van bevindingen, p. 141 en 142, proces-verbaal bevindingen onderzoeksresultaten,
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189-192.

Proces-verbaal van bevindingen, p. 149 en 150.

Proces-verbaal van verhoor verdachte [betrokkene 1] , p. 502-503.
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(niet opgenomen in doorgenummerd dossier).
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Verklaring van de verdachte ter terechtzitting in hoger beroep.

Proces-verbaal van bevindingen onderzoeksresultaten, p. 185 afbeelding 4, p. 188, en afbeelding 9,
p. 191.

Proces-verbaal bevindingen onderzoeksresultaten, p. 185, p. 199.

Proces-verbaal van bevindingen, p. 185-201.

Verklaring van de verdachte ter terechtzitting in hoger beroep.
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Proces-verbaal bevindingen beelden NNman3, p. 234-235.

Proces-verbaal opgevraagde gegevens translink, p. 245-247.

Proces-verbaal van bevindingen beelden nnman3, p. 235-238.

Proces-verbaal bevindingen, p. 158-164 en Proces-verbaal bevindingen camerabeelden pro Rail
“man 2” van Station Den Haag CS en Amsterdam Lelylaan, p. 166-173.
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Instantie Hoge Raad

Datum uitspraak 17-11-2020

Datum publicatie 17-11-2020

Zaaknummer 19/02033

Formele relaties Conclusie: ECLI:NL:PHR:2020:1087 

Rechtsgebieden Strafrecht

Bijzondere kenmerken Cassatie

Inhoudsindicatie
Gewelddadige woninginbraak in Hoofddorp. Medeplegen poging tot diefstal met
geweld d.m.v. braak, art. 312.2 Sr. 1. Heeft verdachte opzet gehad op het (door
zijn mededaders) toegepaste geweld? 2. Omzetting vervangende hechtenis in
gijzeling bij schadevergoedingsmaatregel, art. 36f Sr.

Ad 1. Hof heeft vastgesteld dat plan van verdachten was om in avonduren met
behulp van koevoet en ijzeren staaf in te breken in woning, waarin op dat moment
niemand thuis was. Hof heeft niet onbegrijpelijk geoordeeld dat in dit plan (bij
gebreke van aanwijzingen van tegendeel) besloten lag dat in geenszins
onwaarschijnlijk geval dat bewoner tijdens inbraak zou thuiskomen, tegen hem of
haar enig beperkt geweld zou worden gebruikt om te ontkomen, zoals duw en/of
enkele klap, al dan niet met behulp van die inbrekerswerktuigen. ‘s Hofs hierop
gebaseerde oordeel dat verdachte aanmerkelijke kans heeft aanvaard op gebruik
van bewezenverklaarde geweld (met kracht tegen deur duwen van bewoner en met
ijzeren staaf tegen diens voorhoofd slaan als gevolg waarvan deze behoorlijke bult
op zijn hoofd opliep, waaruit bloed kwam, en bonkende pijn ontstond), omdat
plegen van dit geweld onderdeel was van het door verdachte met zijn mededaders
uitgevoerde plan, getuigt niet van onjuiste rechtsopvatting en is toereikend
gemotiveerd.

Ad 2. Hof heeft verdachte verplichting opgelegd om aan Staat ten behoeve van in
arrest genoemd slachtoffer in arrest vermeld bedrag te betalen, bij gebreke van
betaling en verhaal te vervangen door in arrest genoemd aantal dagen hechtenis.
HR zal ’s hofs uitspraak ambtshalve vernietigen v.zv. daarbij vervangende hechtenis
is toegepast overeenkomstig hetgeen is beslist in ECLI:NL:HR:2020:914. HR
bepaalt dat met toepassing van art. 6:4:20 Sv gijzeling van gelijke duur kan worden
toegepast.

Samenhang met 19/02111.

Vindplaatsen Rechtspraak.nl 
SR-Updates.nl 2020-0363 met annotatie van J.H.J. Verbaan 
RvdW 2020/1252 
NJ 2021/88 met annotatie van N. Jörg 

ECLI:NL:HR:2020:1804
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2.2.1

2.1

Uitspraak

HOGE RAAD DER NEDERLANDEN

STRAFKAMER

Nummer 19/02033

Datum 17 november 2020

ARREST

op het beroep in cassatie tegen een arrest van het gerechtshof Amsterdam van 16 april 2019,
nummer 23-000826-18, in de strafzaak

tegen

[verdachte] ,

geboren te [geboorteplaats] op [geboortedatum] 1990,

hierna: de verdachte.

Het beroep is ingesteld door de verdachte. Namens deze heeft J. Kuijper, advocaat te Amsterdam, bij
schriftuur cassatiemiddelen 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 voor zover bij de schadevergoedingsmaatregel ten behoeve van het slachtoffer
vervangende hechtenis is toegepast, tot bepaling dat met toepassing van art. 6:4:20 Sv gijzeling van
gelijke duur kan worden toegepast, tot vermindering van de opgelegde gevangenisstraf in de mate
die de Hoge Raad gepast voorkomt en tot verwerping van het beroep voor het overige.

Het cassatiemiddel klaagt over de bewezenverklaring van het opzet van de verdachte op het bij
de poging tot diefstal toegepaste geweld.

Ten laste van de verdachte is bewezenverklaard dat:

1 Procesverloop in cassatie

2 Beoordeling van het eerste cassatiemiddel
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2.2.2

“hij op 23 januari 2016 te [plaats] , gemeente [plaats] , ter uitvoering van het door
verdachte voorgenomen misdrijf om tezamen en in vereniging met anderen met het oogmerk
van wederrechtelijke toeëigening in of uit een woning gelegen aan de [a-straat 1] weg te
nemen geld en/of goederen, toebehorende aan [slachtoffer] , zich en/of zijn mededaders de
toegang tot de plaats van het misdrijf heeft verschaft en/of dat geld en/of die goederen
onder hun bereik heeft gebracht door middel van braak, en die voorgenomen diefstal heeft
doen volgen van geweld tegen [slachtoffer] , gepleegd met het oogmerk om bij betrapping
op heterdaad aan zichzelf en zijn mededaders de vlucht mogelijk te maken, een poortdeur
en een deur van genoemde woning heeft opengebroken en/of geforceerd en die woning is
binnengegaan en heeft doorzocht en heeft getracht een kluis te openen en [slachtoffer] met
kracht tegen een deur heeft geduwd en met een ijzeren staaf tegen diens voorhoofd heeft
geslagen, terwijl de uitvoering van dat voorgenomen misdrijf niet is voltooid.”

Deze bewezenverklaring steunt op de volgende bewijsmiddelen:

“1. Een proces-verbaal van aangifte (doorgenummerde pagina’s 8 tot en met 10). Dit in de
wettelijke vorm opgemaakte proces-verbaal houdt – zakelijk weergegeven – onder meer in
als de op 23 januari 2016 door aangever [slachtoffer] ten overstaan van de bevoegde
opsporingsambtenaar [verbalisant 1] afgelegde verklaring:

Op 23 januari 2016 om 12.30 uur heb ik mijn woning aan de [a-straat 1] te [plaats]
afgesloten en onbeschadigd achtergelaten. Op 23 januari 2016 omstreeks 22.10 uur kwam
ik terug bij mijn woning. Mijn schuttingdeur stond op een kiertje open. Ik ben naar de
tuindeur van mijn woning gelopen. Ik zag dat deze deur ook op een kiertje openstond. Ik
hoorde geluiden van boven komen. Ik heb een stok gepakt. Ik hoorde dat er lades open en
dicht gingen. Ik deed het licht aan in de hal en in mijn woonkamer. Ik hoorde verschillende
stemmen roepen: “politie, politie”. Ik zag drie personen de trap afkomen. Ik hoorde één
roepen: “ga weg”. Ze renden naar mij toe. Ik werd tegen de wc-deur aangeduwd door de
voorste man die de trap afkwam. Deze persoon had een ijzeren staaf in zijn rechterhand. De
derde die de trap afkwam had een koevoet in zijn rechterhand. Nummer 1 en nummer 2 (die
van de trap afkwamen) duwden de deur van de hal naar de woonkamer dicht. Toen de deur
open was, heb ik persoon 2 een roei verkocht met de stok. Ik raakte zijn achterhoofd. Hij
had een capuchon op. Ik kreeg toen een klap met de ijzeren staaf van nummer 1. Ik kreeg
de klap op mijn voorhoofd. Ik zag dat nummer 1 en 2 door mijn woonkamer de achtertuin in
renden, waar man 3 ook stond. Ze renden alle drie door de opening van de schuttingdeur
weg.

Boven zag ik dat alle ruimten doorzocht waren. Op de tweede etage had ik een kluis staan;
deze is beschadigd door de verdachten. Ik heb een behoorlijke bult op mijn hoofd. Ik zag dat
er bloed uit de bult kwam. Ik voelde een bonkende pijn.

Ik kan de verdachten als volgt omschrijven:

man 1: 1.75 meter lang, normaal postuur, rond hoofd, donkergekleurde jas, lengte net tot
onder de bil, capuchon (niet op het hoofd), sluik haar langs zijn oren, jonge-jongens baardje,
spijkerbroek.

man 2: 1.75 meter lang, capuchon over zijn hoofd, donkergekleurde jas,

man 3: kort donker haar ongeveer 5 centimeter lang, dat wild omhoog stond, rond gezicht
en groene of bruine jas, lengte tot net boven de knie.

Ik heb schade aan mijn schuttingdeur en kozijn en aan het slot en het kozijn van mijn
openslaande tuindeuren.

2. Een proces-verbaal van aanvullende aangifte (doorgenummerde pagina’s 28 en 29). Dit in
de wettelijke vorm opgemaakte proces-verbaal houdt – zakelijk weergegeven – onder meer
in als de op 24 januari 2016 door aangever [slachtoffer] ten overstaan van de bevoegde
opsporingsambtenaar [verbalisant 2] afgelegde verklaring:

Door de klap heb ik een behoorlijke bult op mijn voorhoofd. Er zijn geen goederen uit mijn
woning weggenomen. Er is geprobeerd een kluis mee te nemen. Ik zag dat deze kluis
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beschadigd was.

Ik heb (het hof begrijpt:) man 1 het beste gezien. Volgens mij had hij een blanke huidskleur.
Hij was eerder blank dan bruin. Verder had hij donker haar en een ringbaardje. De tweede
man droeg een capuchon met een vrij lichte bontkraag over zijn hoofd. Hij droeg een
donkerkleurige jas. Ik heb met de stok op zijn achterhoofd geslagen. De derde droeg een jas
tot net boven zijn knieën. Ik heb geen accent gehoord. Het klonk mij als goed Hollands.

3. Een proces-verbaal van bevindingen (doorgenummerde pagina’s 40 tot en met 45). Dit in
de wettelijke vorm opgemaakte proces-verbaal houdt – zakelijk weergegeven – onder meer
in als relaas van bevindingen van de bevoegde opsporingsambtenaren verbalisanten
[verbalisant 3] en [verbalisant 4] dan wel één hunner:

Op 23 januari 2016 omstreeks 22.15 uur kregen wij het verzoek te gaan naar de [b-straat 1]
te [plaats] , waar een woninginbraak gaande zou zijn. Tijdens het aanrijden hoorden wij dat
een collega een personenauto, een witte Toyota Aygo, met het kenteken [kenteken] midden
op de [c-straat] had zien stoppen. Hij zag twee personen het voertuig ingaan. Hij zag het
voertuig met hoge snelheid wegrijden. Op dat moment kregen wij te horen dat er een
inbraak plaatsvond op het [a-straat ] . Wij zijn via de [c-straat] in de richting van de [a-straat
] gereden. Wij hoorden dat een getuige drie personen had zien wegrennen. Wij hebben een
zoekslag gemaakt in het verlengde van de looprichting van de mogelijke verdachten.
Omstreeks 22.29 uur reden wij op de [d-straat] . Wij zagen op het trottoir een man ons
tegemoet lopen. Wij zagen dat deze man ongeveer 1.60 meter lang was, een donkere jas
tot over de heupen droeg. De jas had een lichte bontkraag. Wij zagen dat deze man op het
moment dat wij langsreden direct zijn gezicht wegdraaide. Wij zagen dat deze man zijn rits
van zijn winterjas grotendeels had opengeritst. Wij vonden dit opvallend aangezien de
buitentemperatuur ongeveer 7 graden bedroeg. Omdat het signalement van de man
grotendeels overeenkwam (het hof begrijpt: met de door aangever [slachtoffer] opgegeven
signalement van één van de daders), hebben wij de man staande gehouden. Wij vroegen
aan de man waar hij naar onderweg was. We hoorden de man zeggen: “wat?”. Hierop
hebben wij de vraag herhaald. Wij hoorden de man zeggen: “Me vriendin woont hier en ik
ben onderweg naar haar”. Wij vroegen hem vervolgens waar zijn vriendin woonde. Wij
hoorden de man zeggen: “wat?”. Na de vraag herhaald te hebben gaf de man aan niet
precies te weten waar zij woonde. Op alle vragen die wij vervolgens stelden hoorden wij de
man constant antwoorden met ‘wat’. Wij hadden het vermoeden dat de man hiermee extra
tijd wilde creëren om een antwoord te kunnen bedenken. De man gaf op te zijn:

[verdachte] , geboren op [geboortedatum] 1990 te [geboorteplaats] .

Wij zagen dat [verdachte] een snelle ademhaling had en redelijk buiten adem was en een
redelijk bezweet voorhoofd had. Wij vermoedden dat hij had gerend.

Ik, verbalisant [verbalisant 3] , vroeg hoe lang hij al een relatie had met zijn vriendin. Wij
hoorden verdachte zeggen dat hij inmiddels een jaar een relatie met haar had. Ik vroeg wat
haar achternaam was. Wij hoorden verdachte zeggen dat hij dat niet wist.

Als aanvulling op het eerder gegeven signalement kregen wij te horen dat 1 van de
verdachten een donkere jas droeg met een bontkraag en een lengte had van ongeveer 1.50
à 1.70 meter.

De verdachte [verdachte] is aangehouden, omdat hij voldeed aan het signalement; een
onsamenhangende verklaring had voor de reden dat hij in deze wijk was en omdat hij uit de
richting kwam waar de getuige de personen had weg zien rennen.

Bij de insluiting van de verdachte zagen wij dat zijn schoenen waren bevuild met vochtige
aarde. Toen hij zijn jas had uitgedaan zagen wij dat zijn rug nat was. Wij roken een
penetrante lucht die wij herkenden als zweet. Wij zagen dat de verdachte zijn broekspijpen
begon af te kloppen en zagen dat er aarde van zijn broek viel.

Waarneming verwonding bij de verdachte door verbalisant [verbalisant 4] :

Ik heb het hoofd van de verdachte bekeken. Ik zag bovenop het hoofd een rode plek. Deze
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rode plek herkende ik als een lichte bloeduitstorting. Rondom deze plek zag ik rode wondjes.
Ik zag dat de rode kleur in de wondjes veroorzaakt werd door zijn bloed. Ik zag dat het
bloed nog niet gestold was. Hieruit maakte ik op dat de wondjes vers waren. Ik voelde op de
rode plek op zijn hoofd een lichte bobbel of zwelling.

Waarneming verwondingen op het hoofd door verbalisant [verbalisant 3] :

Bovenop het hoofd van [verdachte] zag ik een rode plek. Deze rode plek herkende ik als een
lichte bloeduitstorting. Rondom deze rode plek zag ik kleine rode wondjes. Ik zag dat het
bloed nog niet was opgedroogd. Mijn conclusie is dat de wondjes niet oud waren. Vervolgens
voelde ik een onnatuurlijke bobbel dan wel een zwelling op de plek op zijn hoofd waar ook
de rode plek zat.

De verdachte wordt als volgt beschreven:

man, ongeveer 1.60 meter lang, blank uiterlijk, haardracht: opvallend lange haren van links
naar rechts plat liggend, dun, zwarte winterjas, opvallend geel koord met een haak aan het
einde, bontkraag op de capuchon van de winterjas, groen-bruin overhemd, blauwe
spijkerbroek en donkere sportschoenen.

4. Een proces-verbaal van bevindingen (doorgenummerde pagina’s 57 en 58). Dit in de
wettelijke vorm opgemaakte proces-verbaal houdt – zakelijk weergegeven – onder meer in
als relaas van bevindingen van de bevoegde opsporingsambtenaar [verbalisant 5] :

Op 23 januari 2015 (het hof begrijpt: 2016) omstreeks 22.10 uur reed ik over de
Provincialeweg N 201 in [plaats] , toen de centralist van de Meldkamer meedeelde dat er op
dat moment een woninginbraak gaande was aan het [b-straat ] te [plaats] . Rijdend over de
[c-straat] in de richting van de kruising met het [a-straat ] zag ik voor mij een personenauto
stilstaan midden op de rijbaan ter hoogte van de bushalte […] . Toen ik deze auto, een witte
Toyota Aygo voorzien van het kenteken [kenteken] , naderde, zag ik vanuit de richting van
het [a-straat ] twee mannen aan komen rennen en achterin deze auto stappen. De auto
reed direct weg en sloeg rechtsaf het [e-straat] in. Ik heb het kenteken genoteerd en nam
vluchtig een signalement op van de rennende mannen. Beide personen waren lichtgetint,
beiden waren donker gekleed, één had een donkerblauwe drie kwart jas aan met
vermoedelijk een bontkraag. De tweede man had eveneens een drie kwart jas aan,
vermoedelijk kleur zwart. Beiden waren tussen de 20 en 25 jaar oud. Achter het stuur zat
een derde persoon, eveneens licht getint, donker gekleed. Hij had een op een ringbaardje
gelijkende gezichtsbeharing. Op het moment dat ik arriveerde aan het [b-straat ] , werd door
de Meldkamer meegedeeld dat er een inbraak gaande was aan het [a-straat ] en dat de
daders waren weggerend in de richting van de halte […] . Gezien het tijdstip vermoed ik dat
de mannen die ik had zien rennen de daders moeten zijn geweest van laatstgenoemde
inbraak. Later bleek dat de aangever van de inbraak aan het [a-straat ] een overeenkomstig
signalement opgaf dan die ik had waargenomen.

5. Een proces-verbaal van bevindingen (doorgenummerde pagina 59). Dit in de wettelijke
vorm opgemaakte proces-verbaal houdt – zakelijk weergegeven – onder meer in als relaas
van bevindingen van de bevoegde opsporingsambtenaar [verbalisant 6] :

Op 23 januari 2016 werd gezien dat twee mannen uit de richting [a-straat ] kwamen rennen
en in een witte Toyota Aygo met het kenteken [kenteken] stapten. Uit de gegevens van het
Rijksdienst van het Wegverkeer (RDW) werd bekend dat de Toyota op naam staat van het
bedrijf genaamd [A] . Uit het ontvangen huurcontract en factuur bleek dat de Toyota
verhuurd was vanaf 10 januari 2016 11.43 uur tot en met 24 januari 2016 te 12.32 uur. De
huurder bleek te zijn: [medeverdachte] , geboren op [geboortedatum] 1995 te
[geboorteplaats] , wonende te [plaats] , [f-straat 1] .

Uit de als bijlage (doorgenummerde p. 61) bij dit proces-verbaal gevoegde
huurovereenkomst, waarin 17 januari 2016 als retourdatum is vermeld, maakt het hof op dat
24 januari 2016 niet als einddatum is overeengekomen bij het aangaan van de
huurovereenkomst.
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6. Een proces-verbaal van bevindingen (doorgenummerde pagina 54). Dit in de wettelijke
vorm opgemaakte proces-verbaal houdt – zakelijk weergegeven – onder meer in als relaas
van bevindingen van de bevoegde opsporingsambtenaar [verbalisant 2] :

Op 25 januari 2016 trof ik in de fouillering van verdachte [verdachte] , geboren op
[geboortedatum] 1990, een visitekaartje van [A] te [plaats] aan.

7. Een proces-verbaal van verhoor getuige (doorgenummerde pagina’s 82-83). Dit in de
wettelijke vorm opgemaakte proces-verbaal houdt – zakelijk weergegeven – onder meer in
als verklaring van de getuige [betrokkene 1] :

Ik ben werkzaam bij [A] waar de Toyota met kenteken [kenteken] is verhuurd aan
[medeverdachte] van 10 tot en met 24 januari 2016. Ik hoorde van een collega dat de
huurder van de Toyota bij het inleveren had gezegd dat als de politie belt wij geen gegevens
moesten geven.

8. Een proces-verbaal van bevindingen (doorgenummerde pagina’s 68 tot en 81). Dit in de
wettelijke vorm opgemaakte proces-verbaal houdt – zakelijk weergegeven – onder meer in
als relaas van bevindingen van de bevoegde opsporingsambtenaar [verbalisant 6] :

De Track en Trace gegevens over de periode 10 januari 2016 tot en met 24 januari 2016 van
de Toyota met kenteken [kenteken] , zijn gevorderd bij het [A] en onderzocht. Uit het
onderzoek rijst het vermoeden dat de bestuurder van de Toyota twee van de drie
weggevluchte daders bij de poging woninginbraak [a-straat 1] te [plaats] heeft opgepikt op
de [c-straat] te [plaats] en dat [verdachte] de derde gevluchte dader is. Dit is gebaseerd op
de volgende gegevens:

Op zaterdag 23 januari 2016 is de Toyota in de directe omgeving of in de omgeving geweest,
zowel waar [medeverdachte] als waar de verdachte [verdachte] wonen.

Op het moment dat de poging woninginbraak [a-straat 1] werd ontdekt, was de Toyota in de
directe omgeving en reed rond dat tijdstip voor de woning [a-straat ] te [plaats] weg.

Daarnaast werd gezien dat er twee mannen die uit de richting van de poging woninginbraak
aan het [a-straat ] kwamen rennen in de Toyota stapten.

De route van de Toyota gereden op 23 januari 2016 in [plaats] is ogenschijnlijk een
onlogische route.

De Toyota werd een dag na de poging woninginbraak direct teruggebracht naar het bedrijf
[A] .

Verdachte [verdachte] was in het bezit van een visitekaartje van het bedrijf [A] .

Analyse van de Track en Trace gegevens van 23 januari 2016

Na 20.22 uur bevond de Toyota zich onder meer in [plaats] . Vanuit [plaats] reed de Toyota
om 21.17 uur [plaats] binnen. Uit de Track en Trace gegevens van de Toyota bleek dat deze
op zaterdag 23 januari 2016 om 21.42 uur vanaf de [c-straat] naar de [a-straat 2] reed waar
om 21.45 uur de Toyota 2 minuten en 37 seconden stil stond. Hierop reed de Toyota vanaf
de locatie [a-straat 2] naar de locatie [g-straat 1] en weer terug naar de locatie [a-straat 2] .

Uit het onderzoek werd bekend dat aangever [slachtoffer] op 23 januari 2016 omstreeks
22.10 uur de poging woninginbraak [a-straat 1] ontdekte. Hij zag dat drie daders uit zijn
woning wegvluchtten. Uit het onderzoek werd bekend dat de Toyota omstreeks 22.10 uur
werd gezien op de [c-straat] ter hoogte van de bushalte […] . Gezien werd dat er twee
mannen komende uit de richting waar de poging inbraak [a-straat 1] had plaatsgevonden in
de Toyota stapten. In de Toyota zat een derde man, de bestuurder. De Toyota reed
vervolgens weg en sloeg rechtsaf de [e-straat] in. Uit de Track en Trace gegevens van de
Toyota bleek dat deze vanaf 21.53 uur ruim 20 minuten had stilgestaan op de locatie [a-
straat 2] , vóór het perceel [a-straat 1] waar de poging plaatsvond. Om 22.14 uur werd de
Toyota gestart en om 22.15 uur reed de Toyota via de [c-straat] (hof: op welke laan als
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snelheid 0 is geregistreerd om 22.15 en 22.16) naar de [h-straat] (het hof begrijpt: via de
[e-straat] ), hetgeen overeenkomt met vorenstaande observatie.

9. Een proces-verbaal van het verhoor van medeverdachte [medeverdachte] van 10 mei
2016 (pagina 98). Dit in de wettelijke vorm opgemaakte proces-verbaal houdt – zakelijk
weergegeven – onder meer in als de op 10 mei 2016 door deze verdachte ten overstaan van
de bevoegde opsporingsambtenaren [verbalisant 7] en [verbalisant 8] afgelegde verklaring:

Ik heb de Toyota Aygo met kenteken [kenteken] in de periode 10 januari 2016 tot en met 24
januari 2016 gereden en gehuurd. U laat mij zien dat alleen de huurder in die auto mag
rijden. Dat deed ik ook.”

Het hof heeft ten aanzien van de bewezenverklaring verder het volgende overwogen:

“Bewijsoverweging en bespreking van een bewijsverweer

De raadsvrouw heeft betoogd dat de verdachte moet worden vrijgesproken. Zij heeft
daartoe, kort samengevat, aangevoerd dat (a) de verdachte onvoldoende past in het door
de aangever opgegeven signalement van de daders, (b) direct bewijs voor de aanwezigheid
van de verdachte in de woning van de aangever ontbreekt en dat (c) verzuimd is DNA-
onderzoek te doen aan de stok waarmee de aangever een van de daders op het hoofd zegt
te hebben geslagen. Daarnaast heeft zij gewezen op de verklaring die de verdachte heeft
afgelegd over zijn aanwezigheid in [plaats] en over de wondjes op zijn hoofd.

Die verklaring luidt, kort gezegd, dat de verdachte na een bezoek aan de McDonalds in
[plaats] en na een busrit binnen [plaats] op zoek was naar de woning van zijn vriendin met
wie hij heimelijk een relatie had, terwijl de wondjes op zijn hoofd verband houden met een
haartransplantatie die de verdachte in Istanbul heeft ondergaan. Bij gebreke van een
letselverklaring die antwoord kon geven op de vraag of het hoofdletsel past bij een slag met
een stok dan wel bij geïrriteerde haarimplantaten, en zonder nader onderzoek naar de
bedoelde vriendin, kan deze verklaring niet als onaannemelijk terzijde worden geschoven en
is de alternatieve lezing van de verdachte heel wel mogelijk, aldus de raadsvrouw.

Het hof stelt op grond van de gebezigde bewijsmiddelen vast dat de verdachte de pleger
van de poging tot woninginbraak is geweest die door de aangever op zijn hoofd is geslagen.
Dit leidt het hof met name af uit de plaats waar en de omstandigheden waaronder de
verdachte is aangehouden en uit de geconstateerde verwonding en zwelling op zijn hoofd.
Dat de verdachte in de avond van 23 januari 2016 samen met onder anderen
[medeverdachte] op pad is geweest, leidt het hof af uit de track en trace gegevens van de
door laatstgenoemde bestuurde Toyota. Het in de fouillering van de verdachte aangetroffen
visitekaartje van het autoverhuurbedrijf waar de medeverdachte [medeverdachte] de door
hem die avond bestuurde Toyota heeft gehuurd, vormt een extra aanwijzing voor de nauwe
banden tussen de verdachte en [medeverdachte] . Voor de vaststelling dat [medeverdachte]
is opgetreden als chauffeur naar en van de plaats van het misdrijf acht het hof in het
bijzonder redengevend de grote mate waarin de plaats, het tijdstip en de signalementen
van daders van de poging tot woninginbraak aansluiten op de track en trace-gegevens van
de door [medeverdachte] bestuurde auto en de waarnemingen betreffende de personen die
bij hem in de auto zijn gestapt zeer kort na de inbraakpoging.

Anders dan de raadsvrouw acht het hof de door de verdachte gegeven alternatieve lezing
niet ‘heel wel mogelijk’, laat staan aannemelijk. Wat betreft de verklaring over een bezoek
aan een vriendin, is de verklaring van de verdachte reeds volstrekt ongeloofwaardig waar hij
heeft verklaard een jaar een relatie met haar te onderhouden, zonder haar achternaam te
kunnen noemen. Ook op de vraag naar haar precieze adres moest hij het antwoord schuldig
blijven. Daar komt bij dat de omstandigheden waaronder de verdachte is aangetroffen - met
bevuilde schoenen en broek, bezweet en met een penetrante zweetlucht (in wording) - heel
goed passen bij kort daaraan voorafgaand vluchten en zich in het gemeentelijk groen
schuilhouden voor de politie, en veel minder goed passen bij een voorgenomen bezoek aan
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een heimelijke liefde. Ook de verklaring over hoofdwondjes als gevolg van een in Istanbul
ondergane haartransplantatie ontbeert elke geloofwaardigheid. De verdachte heeft geen
enkel gegeven aangeleverd aan de hand waarvan deze verklaring (waaronder het hebben
ondergaan van de gestelde behandeling) geverifieerd zou kunnen worden. Daar komt bij dat
de verdachte kort na zijn aanhouding heeft verklaard dat hij de haartransplantatie twee jaar
geleden heeft ondergaan (pagina 44) en later in zijn verhoor door de politie op de vraag hoe
lang het geleden was heeft geantwoord “Zwijgrecht. Het was een jaar geleden. Nee zes
maanden terug. Nee twee maanden terug. Zwijgrecht op alles.” (pagina 120).

De alternatieve lezing verwijst het hof daarom naar het rijk der fabelen; een letselverklaring
over de hoofdwondjes heeft het hof daarbij niet nodig. Verder geldt dat het signalement van
de verdachte in voldoende mate overeenkomt met het signalement dat de aangever van de
dader(s) heeft gegeven. DNA- onderzoek aan de stok van de aangever acht het hof niet
nodig, nog los van de vraag of dat nuttig zou kunnen zijn nu de geslagene een capuchon
droeg.

Voorts overweegt het hof dat het tegen de aangever toegepaste geweld ook aan de
verdachte moet worden toegerekend. In het door de verdachte tezamen met zijn
mededaders uitgevoerde plan om in de avonduren rond tien uur met behulp van een
koevoet en een ijzeren staaf in te breken in een woning waarin op dat moment niemand
thuis is, ligt – behoudens aanwijzingen voor het tegendeel, die in dit geval ontbreken –
besloten dat in het geenszins onwaarschijnlijke geval dat een bewoner tijdens de inbraak
thuiskomt, tegen hem of haar enig geweld gebruikt zal worden om te ontkomen, zoals een
duw en/of een enkele klap, al dan niet met behulp van die voornoemde inbrekerswerktuigen.
De verdachte heeft de aanmerkelijke kans hierop bewust aanvaard door zijn betrokkenheid
als medepleger bij de uitvoering van dit plan. Het hof heeft hierbij in zijn overwegingen
betrokken dat het een feit van algemene bekendheid is dat het geconfronteerd worden met
een inbraak in de eigen woning hevige emoties kan oproepen, waarvan boosheid er één is.
Mede tegen die achtergrond is het volstrekt onrealistisch om te denken dat de bewoner de
door hem overlopen inbrekers zonder meer (of anders gezegd: zonder slag of stoot) zal
laten vertrekken, zodat – tenzij hierover vooraf door de medeplegende inbrekers
andersluidende afspraken zijn gemaakt, waarvan hier niet is gebleken – het tegen een
dergelijke bewoner gepleegd beperkt geweld om de vlucht mogelijk te maken, als onderdeel
van het plan moet worden gezien.

De gevoerde verweren worden mitsdien verworpen en het feit wordt bewezen verklaard,
zoals hierna vermeld.”

Het hof heeft vastgesteld dat het plan van de verdachten was om in de avonduren rond tien uur
met behulp van een koevoet en een ijzeren staaf in te breken in een woning, waarin op dat
moment niemand thuis was. Het hof heeft niet onbegrijpelijk geoordeeld dat in dit plan – bij
gebreke van aanwijzingen van het tegendeel – besloten lag dat in het geenszins
onwaarschijnlijke geval dat een bewoner tijdens de inbraak zou thuiskomen, tegen hem of haar
enig beperkt geweld zou worden gebruikt om te ontkomen, zoals een duw en/of een enkele klap,
al dan niet met behulp van die inbrekerswerktuigen. 
Het hierop gebaseerde oordeel van het hof dat de verdachte de aanmerkelijke kans heeft
aanvaard op het gebruik van het bewezenverklaarde geweld – bestaande uit het met kracht
tegen een deur duwen van [slachtoffer] en het met de ijzeren staaf tegen diens voorhoofd slaan
als gevolg waarvan deze een behoorlijke bult op zijn hoofd opliep, waaruit bloed kwam, en een
bonkende pijn ontstond – omdat het plegen van dit geweld onderdeel was van het door de
verdachte met zijn mededaders uitgevoerde plan, getuigt niet van een onjuiste rechtsopvatting en
is toereikend gemotiveerd.

Het cassatiemiddel faalt.

3 Beoordeling van het tweede cassatiemiddel
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Het cassatiemiddel klaagt dat de vervangende hechtenis bij de opgelegde
schadevergoedingsmaatregel dient te worden vervangen door gijzeling.

Het hof heeft de verdachte de verplichting opgelegd, kort gezegd, om aan de Staat ten behoeve
van het in het arrest genoemde slachtoffer het in het arrest vermelde bedrag te betalen, bij
gebreke van betaling en verhaal te vervangen door het in het arrest genoemde aantal dagen
hechtenis.

Het cassatiemiddel slaagt. De Hoge Raad zal de uitspraak van het hof vernietigen voor zover
daarbij vervangende hechtenis is toegepast, overeenkomstig hetgeen is beslist in HR 26 mei 2020,
ECLI:NL:HR:2020:914.

Het cassatiemiddel klaagt dat in de cassatiefase de redelijke termijn als bedoeld in artikel 6 lid 1
van het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele
vrijheden is overschreden omdat de stukken te laat door het hof zijn ingezonden.

Het cassatiemiddel is gegrond. Dit moet leiden tot vermindering van de opgelegde gevangenisstraf
van vijftien maanden.

De Hoge Raad:

- vernietigt de uitspraak van het hof, maar uitsluitend wat betreft de duur van de opgelegde
gevangenisstraf en voor zover bij de schadevergoedingsmaatregel ten behoeve van het in het arrest
genoemde slachtoffer vervangende hechtenis is toegepast;

- vermindert de opgelegde gevangenisstraf in die zin dat deze veertien maanden beloopt;

- bepaalt dat ten aanzien van de schadevergoedingsmaatregel ten behoeve van het in het arrest
genoemde slachtoffer met toepassing van artikel 6:4:20 van het Wetboek van Strafvordering gijzeling
van gelijke duur kan worden toegepast;

- 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.E.M. Röttgering en M. Kuijer, in bijzijn van de waarnemend griffier S.P.
Bakker, en uitgesproken ter openbare terechtzitting van 17 november 2020.

4 Beoordeling van het derde cassatiemiddel

5 Beslissing
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Instantie Parket bij de Hoge Raad

Datum conclusie 08-09-2020

Datum publicatie 17-11-2020

Zaaknummer 19/02033

Formele relaties Arrest Hoge Raad: ECLI:NL:HR:2020:1804 

Rechtsgebieden Strafrecht

Bijzondere kenmerken -

Inhoudsindicatie
Gewelddadige woninginbraak in Hoofddorp. Medeplegen poging tot diefstal met
geweld d.m.v. braak, art. 312.2 Sr. 1. Heeft verdachte opzet gehad op het (door
zijn mededaders) toegepaste geweld? 2. Omzetting vervangende hechtenis in
gijzeling bij schadevergoedingsmaatregel, art. 36f Sr.

Ad 1. Hof heeft vastgesteld dat plan van verdachten was om in avonduren met
behulp van koevoet en ijzeren staaf in te breken in woning, waarin op dat moment
niemand thuis was. Hof heeft niet onbegrijpelijk geoordeeld dat in dit plan (bij
gebreke van aanwijzingen van tegendeel) besloten lag dat in geenszins
onwaarschijnlijk geval dat bewoner tijdens inbraak zou thuiskomen, tegen hem of
haar enig beperkt geweld zou worden gebruikt om te ontkomen, zoals duw en/of
enkele klap, al dan niet met behulp van die inbrekerswerktuigen. ‘s Hofs hierop
gebaseerde oordeel dat verdachte aanmerkelijke kans heeft aanvaard op gebruik
van bewezenverklaarde geweld (met kracht tegen deur duwen van bewoner en met
ijzeren staaf tegen diens voorhoofd slaan als gevolg waarvan deze behoorlijke bult
op zijn hoofd opliep, waaruit bloed kwam, en bonkende pijn ontstond), omdat
plegen van dit geweld onderdeel was van het door verdachte met zijn mededaders
uitgevoerde plan, getuigt niet van onjuiste rechtsopvatting en is toereikend
gemotiveerd.

Ad 2. Hof heeft verdachte verplichting opgelegd om aan Staat ten behoeve van in
arrest genoemd slachtoffer in arrest vermeld bedrag te betalen, bij gebreke van
betaling en verhaal te vervangen door in arrest genoemd aantal dagen hechtenis.
HR zal ’s hofs uitspraak ambtshalve vernietigen v.zv. daarbij vervangende hechtenis
is toegepast overeenkomstig hetgeen is beslist in ECLI:NL:HR:2020:914. HR
bepaalt dat met toepassing van art. 6:4:20 Sv gijzeling van gelijke duur kan worden
toegepast.

Samenhang met 19/02111.

Vindplaatsen Rechtspraak.nl 

Conclusie

ECLI:NL:PHR:2020:1087
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Nummer 19/02033

Zitting 8 september 2020 (bij vervroeging)

B.F. Keulen

In de zaak

[verdachte] ,

geboren te [geboorteplaats] op [geboortedatum] 1990,

hierna: de verdachte.

1.  De verdachte is bij arrest van 16 april 2019 door het Gerechtshof Amsterdam wegens ‘poging tot
diefstal, gevolgd van geweld tegen personen, gepleegd met het oogmerk om bij betrapping op
heter daad, aan zichzelf of andere deelnemers van het misdrijf de vlucht mogelijk te maken, terwijl
het feit wordt gepleegd door twee of meer verenigde personen en terwijl de schuldige zich de
toegang tot de plaats van het misdrijf heeft verschaft door middel van braak’ veroordeeld tot 15
maanden gevangenisstraf, met aftrek van voorarrest als bedoeld in art. 27(a) Sr. Het hof heeft
voorts de vordering van de benadeelde partij toegewezen en een schadevergoedingsmaatregel
opgelegd.

2.  Het cassatieberoep is ingesteld namens de verdachte. Mr. J. Kuijper, advocaat te Amsterdam, heeft
drie middelen van cassatie voorgesteld.

3.  Het eerste middel klaagt dat de bewezenverklaring voor zover inhoudend dat de verdachte ‘het bij
de poging tot gezamenlijke uitvoering van een diefstal met braak uit een woning gevolgde geweld
heeft medegepleegd’, getuigt van een onjuiste rechtsopvatting en/of onbegrijpelijk is en/of
onvoldoende is gemotiveerd.

4.  Ten laste van de verdachte is bewezenverklaard dat:

‘hij op 23 januari 2016 te [plaats ] , gemeente [plaats ] , ter uitvoering van het door verdachte
voorgenomen misdrijf om tezamen en in vereniging met anderen met het oogmerk van
wederrechtelijke toeëigening in of uit een woning gelegen aan de [a-straat 1] weg te nemen geld
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en/of goederen, toebehorende aan [slachtoffer ] , zich en/of zijn mededaders de toegang tot de
plaats van het misdrijf heeft verschaft en/of dat geld en/of die goederen onder hun bereik heeft
gebracht door middel van braak, en die voorgenomen diefstal heeft doen volgen van geweld tegen
[slachtoffer ] , gepleegd met het oogmerk om bij betrapping op heterdaad aan zichzelf en zijn
mededaders de vlucht mogelijk te maken, een poortdeur en een deur van genoemde woning heeft
opengebroken en/of geforceerd en die woning is binnengegaan en heeft doorzocht en heeft getracht
een kluis te openen en [slachtoffer ] met kracht tegen een deur heeft geduwd en met een ijzeren
staaf tegen diens voorhoofd heeft geslagen, terwijl de uitvoering van dat voorgenomen misdrijf niet is
voltooid.’

5. Het hof heeft die bewezenverklaring op de volgende bewijsmiddelen doen steunen (met weglating
van verwijzingen):

‘1. Een proces-verbaal van aangifte (…). Dit in de wettelijke vorm opgemaakte proces-verbaal houdt -
zakelijk weergegeven - onder meer in als de op 23 januari 2016 door aangever [slachtoffer ] ten
overstaan van de bevoegde opsporingsambtenaar [verbalisant 1] afgelegde verklaring:

Op 23 januari 2016 om 12.30 uur heb ik mijn woning aan de [a-straat 1] te [plaats ] afgesloten en
onbeschadigd achtergelaten. Op 23 januari 2016 omstreeks 22.10 uur kwam ik terug bij mijn woning.
Mijn schuttingdeur stond op een kiertje open. Ik ben naar de tuindeur van mijn woning gelopen. Ik
zag dat deze deur ook op een kiertje openstond. Ik hoorde geluiden van boven komen. Ik heb een
stok gepakt. Ik hoorde dat er lades open en dicht gingen. Ik deed het licht aan in de hal en in mijn
woonkamer. Ik hoorde verschillende stemmen roepen: “politie, politie”. Ik zag drie personen de trap
afkomen. Ik hoorde één roepen: “ga weg”. Ze renden naar mij toe. Ik werd tegen de wc-deur
aangeduwd door de voorste man die de trap afkwam. Deze persoon had een ijzeren staaf in zijn
rechterhand. De derde die de trap afkwam had een koevoet in zijn rechterhand. Nummer 1 en nummer
2 (die van de trap afkwamen) duwden de deur van de hal naar de woonkamer dicht. Toen de deur
open was, heb ik persoon 2 een roei verkocht met de stok. Ik raakte zijn achterhoofd. Hij had een
capuchon op. Ik kreeg toen een klap met de ijzeren staaf van nummer 1. Ik kreeg de klap op mijn
voorhoofd. Ik zag dat nummer 1 en 2 door mijn woonkamer de achtertuin in renden, waar man 3 ook
stond. Ze renden alle drie door de opening van de schuttingdeur weg.

Boven zag ik dat alle ruimten doorzocht waren. Op de tweede etage had ik een kluis staan; deze is
beschadigd door de verdachten. Ik heb een behoorlijke bult op mijn hoofd. Ik zag dat er bloed uit de
bult kwam. Ik voelde een bonkende pijn.

Ik kan de verdachten als volgt omschrijven:

- man 1: 1.75 meter lang, normaal postuur, rond hoofd, donkergekleurde jas, lengte net tot onder de
bil, capuchon (niet op het hoofd), sluik haar langs zijn oren, jonge-jongens baardje, spijkerbroek, - man
2: 1.75 meter lang, capuchon over zijn hoofd, donkergekleurde jas,

- man 3: kort donker haar ongeveer 5 centimeter lang, dat wild omhoog stond, rond gezicht en groene
of bruine jas, lengte tot net boven de knie.

Ik heb schade aan mijn schuttingdeur en kozijn en aan het slot en het kozijn van mijn openslaande
tuindeuren.

2. Een proces-verbaal van aanvullende aangifte (…). Dit in de wettelijke vorm opgemaakte proces-
verbaal houdt - zakelijk weergegeven - onder meer in als de op 24 januari 2016 door aangever
[slachtoffer ] ten overstaan van de bevoegde opsporingsambtenaar [verbalisant 2] afgelegde
verklaring:

Door de klap heb ik een behoorlijke bult op mijn voorhoofd. Er zijn geen goederen uit mijn woning
weggenomen. Er is geprobeerd een kluis mee te nemen. Ik zag dat deze kluis beschadigd was. Ik heb
(het hof begrijpt:) man 1 het beste gezien. Volgens mij had hij een blanke huidskleur. Hij was eerder
blank dan bruin. Verder had hij donker haar en een ringbaardje. De tweede man droeg een capuchon
met een vrij lichte bontkraag over zijn hoofd. Hij droeg een donkerkleurige jas. Ik heb met de stok op
zijn achterhoofd geslagen. De derde droeg een jas tot net boven zijn knieën. Ik heb geen accent
gehoord. Het klonk mij als goed Hollands.

3. Een proces-verbaal van bevindingen (…). Dit in de wettelijke vorm opgemaakte proces-verbaal
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houdt - zakelijk weergegeven - onder meer in als relaas van bevindingen van de bevoegde
opsporingsambtenaren verbalisanten [verbalisant 3] en [verbalisant 4] dan wel één hunner:

Op 23 januari 2016 omstreeks 22.15 uur kregen wij het verzoek te gaan naar de [b-straat 1] te
[plaats ] , waar een woninginbraak gaande zou zijn. Tijdens het aanrijden hoorden wij dat een collega
een personenauto, een witte Toyota Aygo, met het kenteken [kenteken] midden op de [c-straat] had
zien stoppen. Hij zag twee personen het voertuig ingaan. Hij zag het voertuig met hoge snelheid
wegrijden. Op dat moment kregen wij te horen dat er een inbraak plaatsvond op het [a-straat ] . Wij
zijn via de [c-straat] in de richting van de [a-straat ] gereden. Wij hoorden dat een getuige drie
personen had zien wegrennen. Wij hebben een zoekslag gemaakt in het verlengde van de
looprichting van de mogelijke verdachten. Omstreeks 22.29 uur reden wij op de [d-straat] . Wij zagen
op het trottoir een man ons tegemoet lopen. Wij zagen dat deze man ongeveer 1.60 meter lang was,
een donkere jas tot over de heupen droeg. De jas had een lichte bontkraag. Wij zagen dat deze man
op het moment dat wij langsreden direct zijn gezicht wegdraaide. Wij zagen dat deze man zijn rits van
zijn winterjas grotendeels had opengeritst. Wij vonden dit opvallend aangezien de buitentemperatuur
ongeveer 7 graden bedroeg. Omdat het signalement van de man grotendeels overeenkwam (het hof
begrijpt: met de door aangever [slachtoffer ] opgegeven signalement van één van de daders), hebben wij
de man staande gehouden. Wij vroegen aan de man waar hij naar onderweg was. We hoorden de
man zeggen: “wat?”. Hierop hebben wij de vraag herhaald. Wij hoorden de man zeggen: “Me vriendin
woont hier en ik ben onderweg naar haar”. Wij vroegen hem vervolgens waar zijn vriendin woonde.
Wij hoorden de man zeggen: “wat?”. Na de vraag herhaald te hebben gaf de man aan niet precies te
weten waar zij woonde. Op alle vragen die wij vervolgens stelden hoorden wij de man constant
antwoorden met ‘wat’. Wij hadden het vermoeden dat de man hiermee extra tijd wilde creëren om een
antwoord te kunnen bedenken. De man gaf op te zijn:

[verdachte] , geboren op [geboortedatum] 1990 te [geboorteplaats] .

Wij zagen dat [verdachte] een snelle ademhaling had en redelijk buiten adem was en een redelijk
bezweet voorhoofd had. Wij vermoedden dat hij had gerend.

Ik, verbalisant [verbalisant 3] , vroeg hoe lang hij al een relatie had met zijn vriendin. Wij hoorden
verdachte zeggen dat hij inmiddels een jaar een relatie met haar had. Ik vroeg wat haar achternaam
was. Wij hoorden verdachte zeggen dat hij dat niet wist.

Als aanvulling op het eerder gegeven signalement kregen wij te horen dat 1 van de verdachten een
donkere jas droeg met een bontkraag en een lengte had van ongeveer 1.50 à 1.70 meter.

De verdachte [verdachte] is aangehouden, omdat hij voldeed aan het signalement; een
onsamenhangende verklaring had voor de reden dat hij in deze wijk was en omdat hij uit de richting
kwam waar de getuige de personen had weg zien rennen.

Bij de insluiting van de verdachte zagen wij dat zijn schoenen waren bevuild met vochtige aarde. Toen
hij zijn jas had uitgedaan zagen wij dat zijn rug nat was. Wij roken een penetrante lucht die wij
herkenden als zweet. Wij zagen dat de verdachte zijn broekspijpen begon af te kloppen en zagen dat
er aarde van zijn broek viel.

Waarneming verwonding bij de verdachte door verbalisant [verbalisant 4] :

Ik heb het hoofd van de verdachte bekeken. Ik zag bovenop het hoofd een rode plek. Deze rode plek
herkende ik als een lichte bloeduitstorting. Rondom deze plek zag ik rode wondjes. Ik zag dat de rode
kleur in de wondjes veroorzaakt werd door zijn bloed. Ik zag dat het bloed nog niet gestold was.
Hieruit maakte ik op dat de wondjes vers waren. Ik voelde op de rode plek op zijn hoofd een lichte
bobbel of zwelling.

Waarneming verwondingen op het hoofd door verbalisant [verbalisant 3] :

Bovenop het hoofd van [verdachte] zag ik een rode plek. Deze rode plek herkende ik als een lichte
bloeduitstorting. Rondom deze rode plek zag ik kleine rode wondjes. Ik zag dat het bloed nog niet
was opgedroogd. Mijn conclusie is dat de wondjes niet oud waren. Vervolgens voelde ik een
onnatuurlijke bobbel dan wel een zwelling op de plek op zijn hoofd waar ook de rode plek zat.

De verdachte wordt als volgt beschreven:
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man, ongeveer 1.60 meter lang, blank uiterlijk, haardracht: opvallend lange haren van links naar
rechts plat liggend, dun, zwarte winterjas, opvallend geel koord met een haak aan het einde,
bontkraag op de capuchon van de winterjas, groen-bruin overhemd, blauwe spijkerbroek en donkere
sportschoenen.

4. Een proces-verbaal van bevindingen (…). Dit in de wettelijke vorm opgemaakte proces-verbaal
houdt - zakelijk weergegeven - onder meer in als relaas van bevindingen van de bevoegde
opsporingsambtenaar [verbalisant 5] :

Op 23 januari 2015 (het hof begrijpt: 2016) omstreeks 22.10 uur reed ik over de Provincialeweg N 201
in [plaats ] , toen de centralist van de Meldkamer meedeelde dat er op dat moment een
woninginbraak gaande was aan het [b-straat ] te [plaats ] . Rijdend over de [c-straat] in de richting
van de kruising met het [a-straat ] zag ik voor mij een personenauto stilstaan midden op de rijbaan
ter hoogte van de bushalte […] . Toen ik deze auto, een witte Toyota Aygo voorzien van het kenteken
[kenteken] , naderde, zag ik vanuit de richting van het [a-straat ] twee mannen aan komen rennen en
achterin deze auto stappen. De auto reed direct weg en sloeg rechtsaf het [e-straat] in. Ik heb het
kenteken genoteerd en nam vluchtig een signalement op van de rennende mannen. Beide personen
waren lichtgetint, beiden waren donker gekleed, één had een donkerblauwe drie kwart jas aan met
vermoedelijk een bontkraag. De tweede man had eveneens een drie kwart jas aan, vermoedelijk kleur
zwart. Beiden waren tussen de 20 en 25 jaar oud. Achter het stuur zat een derde persoon, eveneens
licht getint, donker gekleed. Hij had een op een ringbaardje gelijkende gezichtsbeharing. Op het
moment dat ik arriveerde aan het [b-straat ] , werd door de Meldkamer meegedeeld dat er een
inbraak gaande was aan het [a-straat ] en dat de daders waren weggerend in de richting van de
halte […] . Gezien het tijdstip vermoed ik dat de mannen die ik had zien rennen de daders moeten zijn
geweest van laatstgenoemde inbraak. Later bleek dat de aangever van de inbraak aan het [a-straat ]
een overeenkomstig signalement opgaf dan die ik had waargenomen.

5. Een proces-verbaal van bevindingen (…). Dit in de wettelijke vorm opgemaakte proces-verbaal
houdt - zakelijk weergegeven - onder meer in als relaas van bevindingen van de bevoegde
opsporingsambtenaar [verbalisant 6] :

Op 23 januari 2016 werd gezien dat twee mannen uit de richting [a-straat ] kwamen rennen en in een
witte Toyota Aygo met het kenteken [kenteken] stapten. Uit de gegevens van het Rijksdienst van het
Wegverkeer (RDW) werd bekend dat de Toyota op naam staat van het bedrijf genaamd [A] . Uit het
ontvangen huurcontract en factuur bleek dat de Toyota verhuurd was vanaf 10 januari 2016 11.43 uur
tot en met 24 januari 2016 te 12.32 uur. De huurder bleek te zijn: [medeverdachte] , geboren op
[geboortedatum] 1995 te [geboorteplaats] , wonende te [plaats ] , [f-straat 1] .

Uit de als bijlage (…) bij dit proces-verbaal gevoegde huurovereenkomst, waarin 17 januari 2016 als
retourdatum is vermeld, maakt het hof op dat 24 januari 2016 niet als einddatum is overeengekomen
bij het aangaan van de huurovereenkomst.

6. Een proces-verbaal van bevindingen (…). Dit in de wettelijke vorm opgemaakte proces-verbaal
houdt - zakelijk weergegeven - onder meer in als relaas van bevindingen van de bevoegde
opsporingsambtenaar [verbalisant 2] :

Op 25 januari 2016 trof ik in de fouillering van verdachte [verdachte] , geboren op [geboortedatum]
1990, een visitekaartje van [A] te [plaats ] aan.

7. Een proces-verbaal van verhoor getuige (…). Dit in de wettelijke vorm opgemaakte proces-verbaal
houdt - zakelijk weergegeven - onder meer in als verklaring van de getuige [betrokkene 1]:

Ik ben werkzaam bij [A] waar de Toyota met kenteken [kenteken] is verhuurd aan [medeverdachte]
van 10 tot en met 24 januari 2016. Ik hoorde van een collega dat de huurder van de Toyota bij het
inleveren had gezegd dat als de politie belt wij geen gegevens moesten geven.

8. Een proces-verbaal van bevindingen (…). Dit in de wettelijke vorm opgemaakte proces-verbaal
houdt - zakelijk weergegeven - onder meer in als relaas van bevindingen van de bevoegde
opsporingsambtenaar [verbalisant 6] :

De Track en Trace gegevens over de periode 10 januari 2016 tot en met 24 januari 2016 van de
Toyota met kenteken [kenteken] , zijn gevorderd bij het [A] en onderzocht. Uit het onderzoek rijst het
vermoeden dat de bestuurder van de Toyota twee van de drie weggevluchte daders bij de poging
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woninginbraak [a-straat 1] te [plaats ] heeft opgepikt op de [c-straat] te [plaats ] en dat [verdachte]
de derde gevluchte dader is. Dit is gebaseerd op de volgende gegevens:

• Op zaterdag 23 januari 2016 is de Toyota in de directe omgeving of in de omgeving geweest, zowel
waar [medeverdachte] als waar de verdachte [verdachte] wonen.

• Op het moment dat de poging woninginbraak [a-straat 1] werd ontdekt, was de Toyota in de directe
omgeving en reed rond dat tijdstip voor de woning [a-straat ] te [plaats ] weg.

• Daarnaast werd gezien dat er twee mannen die uit de richting van de poging woninginbraak aan het
[a-straat ] kwamen rennen in de Toyota stapten.

• De route van de Toyota gereden op 23 januari 2016 in [plaats ] is ogenschijnlijk een onlogische
route.

• De Toyota werd een dag na de poging woninginbraak direct teruggebracht naar het bedrijf [A] .

• Verdachte [verdachte] was in het bezit van een visitekaartje van het bedrijf [A] .

Analyse van de Track en Trace gegevens van 23 januari 2016

Na 20.22 uur bevond de Toyota zich onder meer in [plaats ] . Vanuit [plaats ] reed de Toyota om 21.17
uur [plaats ] binnen. Uit de Track en Trace gegevens van de Toyota bleek dat deze op zaterdag 23
januari 2016 om 21.42 uur vanaf de [c-straat] naar de [a-straat 2] reed waar om 21.45 uur de Toyota
2 minuten en 37 seconden stil stond. Hierop reed de Toyota vanaf de locatie [a-straat 2] naar de
locatie [g-straat 1] en weer terug naar de locatie [a-straat 2] .

Uit het onderzoek werd bekend dat aangever [slachtoffer ] op 23 januari 2016 omstreeks 22.10 uur
de poging woninginbraak [a-straat 1] ontdekte. Hij zag dat drie daders uit zijn woning wegvluchtten.
Uit het onderzoek werd bekend dat de Toyota omstreeks 22.10 uur werd gezien op de [c-straat] ter
hoogte van de bushalte […] . Gezien werd dat er twee mannen komende uit de richting waar de
poging inbraak [a-straat 1] had plaatsgevonden in de Toyota stapten. In de Toyota zat een derde
man, de bestuurder. De Toyota reed vervolgens weg en sloeg rechtsaf de [e-straat] in. Uit de Track en
Trace gegevens van de Toyota bleek dat deze vanaf 21.53 uur ruim 20 minuten had stilgestaan op de
locatie [a-straat 2] , vóór het perceel [a-straat 1] waar de poging plaatsvond. Om 22.14 uur werd de
Toyota gestart en om 22.15 uur reed de Toyota via de [c-straat] (hof: op welke laan als snelheid 0 is
geregistreerd om 22.15 en 22.16) naar de [h-straat] (het hof begrijpt: via de [e-straat] ), hetgeen
overeenkomt met vorenstaande observatie.

9. Een proces-verbaal van het verhoor van medeverdachte [medeverdachte] van 10 mei 2016 (…).
Dit in de wettelijke vorm opgemaakte proces-verbaal houdt — zakelijk weergegeven — onder meer in
als de op 10 mei 2016 door deze verdachte ten overstaan van de bevoegde opsporingsambtenaren
[verbalisant 7] en [verbalisant 8] afgelegde verklaring:

Ik heb de Toyota Aygo met kenteken [kenteken] in de periode 10 januari 2016 tot en met 24 januari
2016 gereden en gehuurd. U laat mij zien dat alleen de huurder in die auto mag rijden. Dat deed ik
ook.’

6. Het hof heeft ten aanzien van de bewezenverklaring voorts het volgende overwogen (met
weglating van verwijzingen):

‘Bewijsoverweging en bespreking van een bewijsverweer

De raadsvrouw heeft betoogd dat de verdachte moet worden vrijgesproken. Zij heeft daartoe, kort
samengevat, aangevoerd dat (a) de verdachte onvoldoende past in het door de aangever opgegeven
signalement van de daders, (b) direct bewijs voor de aanwezigheid van de verdachte in de woning
van de aangever ontbreekt en dat (c) verzuimd is DNA-onderzoek te doen aan de stok waarmee de
aangever een van de daders op het hoofd zegt te hebben geslagen. Daarnaast heeft zij gewezen op
de verklaring die de verdachte heeft afgelegd over zijn aanwezigheid in [plaats ] en over de wondjes
op zijn hoofd.

Die verklaring luidt, kort gezegd, dat de verdachte na een bezoek aan de McDonalds in [plaats ] en na
een busrit binnen [plaats ] op zoek was naar de woning van zijn vriendin met wie hij heimelijk een
relatie had, terwijl de wondjes op zijn hoofd verband houden met een haartransplantatie die de
verdachte in Istanbul heeft ondergaan. Bij gebreke van een letselverklaring die antwoord kon geven
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op de vraag of het hoofdletsel past bij een slag met een stok dan wel bij geïrriteerde haarimplantaten,
en zonder nader onderzoek naar de bedoelde vriendin, kan deze verklaring niet als onaannemelijk
terzijde worden geschoven en is de alternatieve lezing van de verdachte heel wel mogelijk, aldus de
raadsvrouw.

Het hof stelt op grond van de gebezigde bewijsmiddelen vast dat de verdachte de pleger van de
poging tot woninginbraak is geweest die door de aangever op zijn hoofd is geslagen. Dit leidt het hof
met name af uit de plaats waar en de omstandigheden waaronder de verdachte is aangehouden en
uit de geconstateerde verwonding en zwelling op zijn hoofd. Dat de verdachte in de avond van 23
januari 2016 samen met onder anderen [medeverdachte] op pad is geweest, leidt het hof af uit de
track en trace gegevens van de door laatstgenoemde bestuurde Toyota. Het in de fouillering van de
verdachte aangetroffen visitekaartje van het autoverhuurbedrijf waar de medeverdachte
[medeverdachte] de door hem die avond bestuurde Toyota heeft gehuurd, vormt een extra aanwijzing
voor de nauwe banden tussen de verdachte en [medeverdachte] . Voor de vaststelling dat
[medeverdachte] is opgetreden als chauffeur naar en van de plaats van het misdrijf acht het hof in het
bijzonder redengevend de grote mate waarin de plaats, het tijdstip en de signalementen van daders
van de poging tot woninginbraak aansluiten op de track en trace-gegevens van de door
[medeverdachte] bestuurde auto en de waarnemingen betreffende de personen die bij hem in de
auto zijn gestapt zeer kort na de inbraakpoging.

Anders dan de raadsvrouw acht het hof de door de verdachte gegeven alternatieve lezing niet ‘heel
wel mogelijk’, laat staan aannemelijk. Wat betreft de verklaring over een bezoek aan een vriendin, is
de verklaring van de verdachte reeds volstrekt ongeloofwaardig waar hij heeft verklaard een jaar een
relatie met haar te onderhouden, zonder haar achternaam te kunnen noemen. Ook op de vraag naar
haar precieze adres moest hij het antwoord schuldig blijven. Daar komt bij dat de omstandigheden
waaronder de verdachte is aangetroffen - met bevuilde schoenen en broek, bezweet en met een
penetrante zweetlucht (in wording) - heel goed passen bij kort daaraan voorafgaand vluchten en zich
in het gemeentelijk groen schuilhouden voor de politie, en veel minder goed passen bij een
voorgenomen bezoek aan een heimelijke liefde. Ook de verklaring over hoofdwondjes als gevolg van
een in Istanbul ondergane haartransplantatie ontbeert elke geloofwaardigheid. De verdachte heeft
geen enkel gegeven aangeleverd aan de hand waarvan deze verklaring (waaronder het hebben
ondergaan van de gestelde behandeling) geverifieerd zou kunnen worden. Daar komt bij dat de
verdachte kort na zijn aanhouding heeft verklaard dat hij de haartransplantatie twee jaar geleden
heeft ondergaan (…) en later in zijn verhoor door de politie op de vraag hoe lang het geleden was
heeft geantwoord “Zwijgrecht. Het was een jaar geleden. Nee zes maanden terug. Nee twee
maanden terug. Zwijgrecht op alles.” (…).

De alternatieve lezing verwijst het hof daarom naar het rijk der fabelen; een Ietselverklaring over de
hoofdwondjes heeft het hof daarbij niet nodig. Verder geldt dat het signalement van de verdachte in
voldoende mate overeenkomt met het signalement dat de aangever van de dader(s) heeft gegeven.
DNA-onderzoek aan de stok van de aangever acht het hof niet nodig, nog los van de vraag of dat
nuttig zou kunnen zijn nu de geslagene een capuchon droeg.

Voorts overweegt het hof dat het tegen de aangever toegepaste geweld ook aan de verdachte moet
worden toegerekend. In het door de verdachte tezamen met zijn mededaders uitgevoerde plan om in
de avonduren rond tien uur met behulp van een koevoet en een ijzeren staaf in te breken in een
woning waarin op dat moment niemand thuis is, ligt - behoudens aanwijzingen voor het tegendeel,
die in dit geval ontbreken - besloten dat in het geenszins onwaarschijnlijke geval dat een bewoner
tijdens de inbraak thuiskomt, tegen hem of haar enig geweld gebruikt zal worden om te ontkomen,
zoals een duw en/of een enkele klap, al dan niet met behulp van die voornoemde
inbrekerswerktuigen. De verdachte heeft de aanmerkelijke kans hierop bewust aanvaard door zijn
betrokkenheid als medepleger bij de uitvoering van dit plan. Het hof heeft hierbij in zijn overwegingen
betrokken dat het een feit van algemene bekendheid is dat het geconfronteerd worden met een
inbraak in de eigen woning hevige emoties kan oproepen, waarvan boosheid er één is. Mede tegen
die achtergrond is het volstrekt onrealistisch om te denken dat de bewoner de door hem overlopen
inbrekers zonder meer (of anders gezegd: zonder slag of stoot) zal laten vertrekken, zodat - tenzij
hierover vooraf door de medeplegende inbrekers andersluidende afspraken zijn gemaakt, waarvan
hier niet is gebleken - het tegen een dergelijke bewoner gepleegd beperkt geweld om de vlucht
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mogelijk te maken, als onderdeel van het plan moet worden gezien.’

7. Voor zover van belang luidt art. 312 Sr:

‘1. Met gevangenisstraf van ten hoogste negen jaren of geldboete van de vijfde categorie wordt
gestraft diefstal, voorafgegaan, vergezeld of gevolgd van geweld of bedreiging met geweld tegen
personen, gepleegd met het oogmerk om die diefstal voor te bereiden of gemakkelijk te maken, of om,
bij betrapping op heter daad, aan zichzelf of andere deelnemers aan het misdrijf hetzij de vlucht
mogelijk te maken, hetzij het bezit van het gestolene te verzekeren.

2. Gevangenisstraf van ten hoogste twaalf jaren of geldboete van de vijfde categorie wordt opgelegd:

(…)

2° indien het feit wordt gepleegd door twee of meer verenigde personen;

3° indien de schuldige zich de toegang tot de plaats van het misdrijf heeft verschaft door middel van
braak of inklimming, van valse sleutels, van een valse order of een vals kostuum;’

8. Voor de kwalificatie medeplegen is vereist dat sprake is van een nauwe en bewuste samenwerking.
Die kwalificatie is slechts gerechtvaardigd als de bewezenverklaarde bijdrage van de verdachte aan
het delict van voldoende gewicht is. Dat geldt volgens Uw Raad in vergelijkbare zin ‘indien het
medeplegen - bijvoorbeeld in de vorm van “in vereniging” - een bestanddeel vormt van de
delictsomschrijving’.1 Het bestanddeel ‘door twee of meer verenigde personen’ als bedoeld in art. 312,
tweede lid onder 2°, Sr is zo’n bestanddeel. Uit de wetsgeschiedenis volgt dat de wetgever de
‘medepleger’ van diefstal met geweld aansprakelijk wilde doen zijn ‘voor alle objectieve verzwarende
omstandigheden van het misdrijf (braak, inklimming, geweld enz.), al heeft hij daarin geen aandeel
gehad en al was zijn wil daarop juist niet bepaald gerigt’.2 In de literatuur wordt verschillend gedacht
over de eisen die aan de aansprakelijkheid als medepleger van diefstal met geweld dienen te worden
gesteld.3 Uw Raad eist dat de medepleger opzet heeft op het bewezenverklaarde geweld.4 Daarbij
gaat het in deze context om geweld, gepleegd met het oogmerk om, bij betrapping op heter daad,
aan zichzelf of andere deelnemers aan het misdrijf de vlucht mogelijk te maken.

9. Voorwaardelijk opzet op een bepaald gevolg 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. Daarbij komt betekenis toe 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 gegeven omstandigheden reële, niet
onwaarschijnlijke mogelijkheid.5 Tegen deze achtergrond kan worden aangenomen dat de verdachte
het voor een veroordeling wegens art. 312, tweede lid, onder 2o, Sr vereiste opzet heeft op
geweldshandelingen van de medepleger als hij bewust de reële, niet onwaarschijnlijke mogelijkheid
heeft aanvaard dat deze geweldshandelingen zouden plaatsvinden. Daarbij speelt in deze context de
kans op betrapping op heter daad een rol alsmede de kans dat, bij betrapping, geweld zal (moeten)
worden toegepast om de vlucht mogelijk te maken.

10. De vraag of dit opzet toereikend uit de bewijsconstructie volgde is in verschillende arresten aan de
orde geweest. In HR 20 november 2012, ECLI:NL:HR:2012:BY0267, NJ 2012/677, waarop ook de
steller van het middel wijst, had het hof vastgesteld dat de verdachte en de medeverdachte zich aan
het eind van de ochtend met een breekijzer de toegang hadden verschaft tot een woning waarvan zij
wisten dat de bewoners niet thuis waren. De verdachte was via een vlizotrap naar de
bovenverdieping gegaan, de medeverdachte bevond zich beneden. Op enig moment kwamen de
bewoners thuis. De medeverdachte pakte de aangever beet, waarna een korte worsteling
plaatsvond. De verdachte kwam van de vlizotrap afgelopen en viel van de trap omdat de aangever
hem aan zijn been trok, en vluchtte direct weg. De aangever wilde hem achterna gaan, maar werd
door de medeverdachte op zijn achterhoofd en arm geslagen met een breekijzer. De medeverdachte is
vervolgens naar buiten gelopen naar de verdachte en zij zijn samen weggevlucht. Op het moment dat
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de medeverdachte over een hek wilde klimmen, stopte hij, maakte een slaande beweging naar achter
en raakte de aangever op zijn kaak. Het verweer dat de verdachte (kort gezegd) geen opzet had op
het door de medeverdachte gepleegde geweld, wordt door het hof verworpen. Het hof acht niet
geloofwaardig dat de verdachte niets gehoord of gezien heeft van het gepleegde geweld. Het stelt
vast dat verdachte bij de eerste confrontatie met aangever wist dat de medeverdachte geweld had
gebruikt en dat deze kennelijk geweldpleging niet schuwde, dat hij niet heeft getracht ‘op een of
andere wijze zijn mededader van verdere geweldpleging af te houden’ en dat hij zich niet van de
geweldpleging heeft gedistantieerd. Uw Raad casseerde omdat uit de gebezigde bewijsvoering niet
zonder meer kon volgen dat het opzet van de verdachte ook gericht was op het bewezenverklaarde,
door de medeverdachte gepleegde geweld.

11. De steller van het middel wijst ook op HR 18 januari 2011, ECLI:NL:HR:2011:BO6365. In die zaak
had de verdachte samen met anderen een zogenaamde ‘rip-deal’ gepleegd. Daarin waren de daders,
die een hennepkwekerij wilden ‘leeghalen’, door de teler en een andere persoon betrapt. Eén van de
dieven opende het vuur op beide personen, de teler is ten gevolge daarvan overleden. De verdachte
was door het hof veroordeeld wegens (kort gezegd) poging tot diefstal met geweld, gepleegd door
twee of meer verenigde personen, terwijl het feit de dood ten gevolge heeft. Uw Raad oordeelde de
bewijsvoering ten aanzien van het opzet van de verdachte op het gebruik van geweld ontoereikend:
‘Dat het een feit van algemene bekendheid is dat hennepkwekerijen aanzienlijke financiële belangen
vertegenwoordigen en dat het leeghalen (“rippen”) van een hennepkwekerij steeds vaker gepaard
gaat met het gebruik van geweld, vormt onvoldoende grond voor het oordeel dat bij de verdachte
sprake is geweest van (voorwaardelijk) opzet. Ook de overweging van het Hof dat de verdachte “er
zich in de gegeven omstandigheden ten minste rekenschap van moet hebben gegeven dat bij
betrapping de kans op het gebruik van zwaar geweld reëel was”, biedt onvoldoende grondslag voor
het oordeel dat hij het gebruik van geweld op de koop toe heeft genomen.’ A-G Machielse had er in
zijn conclusie op gewezen dat er geen aanwijzingen waren dat verdachte wist dat één van de
anderen een wapen bij zich droeg en dat hij was gevlucht voordat het tot schieten kwam.6

12. Een veroordeling wegens medeplegen van diefstal met geweld en bedreiging met geweld werd
voorts gecasseerd in HR 4 oktober 2011, ECLI:NL:HR:2011:BR2220, NJ 2011/470. Uit de
bewijsmiddelen blijkt dat de bewoner van de woning ten tijde van de inbraak (die op 27 mei rond
17.00 uur ’s middags plaatsvond) sinds 25 mei met vakantie was en dat buren op de inbrekers af zijn
gegaan. Toen de inbrekers vluchtten had één van de buren een inbreker vastgegrepen; deze had hem
daarop bij zijn keel vastgepakt en naar achteren geduwd. Eén van de inbrekers heeft aan één van de
andere buren een mes getoond. Ook heeft één van de inbrekers nog een bedreiging geuit. De derde
inbreker was toen al over een schutting geklommen. Het hof had overwogen dat de verdachte en de
medeverdachten samen een woninginbraak aan het plegen waren toen zij werden overlopen, dat zij
geen ander oogmerk hadden dan te vluchten en dat één van de verdachten toen hij werd vastgepakt
geweld gebruikte om weer los te komen. Verdachte had volgens het hof ‘samen met zijn
medeverdachten de gevolgen van de gezamenlijk geplande en gepleegde inbraak en de mogelijke
daaruit voortvloeiende (niet zeer uitzonderlijke) risico's op de koop toe genomen. Verdachte is samen
met de medeverdachten opgetrokken en hij heeft zich op geen enkel moment gedistantieerd. Dat
betekent dat verdachte, zelfs als hij degene was die over de schutting is geklommen, strafrechtelijk
ook verantwoordelijk is voor het tijdens de vlucht gepleegde geweld en voor de bedreiging met
geweld.’ A-G Hofstee concludeerde tot verwerping van het beroep; Uw Raad meende dat de door het
hof blijkens zijn overweging in aanmerking genomen omstandigheden onvoldoende waren om te
‘kunnen aannemen dat de verdachte zich bewust is geweest van de aanmerkelijke kans dat door een
ander geweld zou worden gepleegd of daarmee zou worden gedreigd’ en casseerde.

13. Uw Raad casseerde niet in HR 14 april 2015, ECLI:NL:HR:2015:951, NJ 2015/241, waarin een
slachtoffer door medeverdachten met een vuurwapen was beschoten en bespoten met pepperspray.
Uit de bewijsvoering bleek dat het hof had vastgesteld dat de verdachte van het begin af aan
betrokken was geweest bij het plan om de kopers van een grote doch niet aanwezige partij koper
door zijn mededaders te laten beroven van de koopsom van € 100.000, dat hij de kopers daartoe in
een voor de gelegenheid ingericht kantoor zou ontvangen en na telling van het geldbedrag het
kantoor zou verlaten om zijn mededaders hun gang te kunnen laten gaan, in het besef dat er klappen
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zouden kunnen vallen. Daarbij had het hof in aanmerking genomen dat het niet anders kon zijn dan
dat de verdachte zich ervan bewust was geweest dat ingeval van verzet het geweld zou kunnen
escaleren. Uw Raad oordeelde dat in dat oordeel besloten lag dat de verdachte het aan zijn
mededaders heeft overgelaten met welke vorm van geweld zij hun doel zouden trachten te bereiken
en dat het hof uit een en ander had kunnen afleiden dat de verdachte (voorwaardelijk) opzet had op
het gezamenlijk en in vereniging plegen van diefstal met geweld zoals was bewezenverklaard.7

14. Terug naar de onderhavige zaak. Uit de toelichting op het middel blijkt dat wordt geklaagd over de
begrijpelijkheid van de overweging van het hof dat het de verdachte het door de twee anderen
gebruikte geweld aanrekent met ‘een redenering die er op neerkomt dat het niet anders kan
(‘volstrekt onrealistisch’) dan dat dit geweld onderdeel uitmaakte bij het maken van de plannen om te
gaan inbreken.’ Uit de bewijsmiddelen zou niet kunnen blijken dat er een plan of voornemen was dat
tegen iemand geweld zou worden gebruikt en/of dat de verdachte dat wist. Uit de aanwezigheid van
de ijzeren staaf en koevoet zou niet kunnen worden afgeleid dat deze ook tegen personen zouden
worden gebruikt en/of dat verdachte dat moest weten. Tot slot wordt geklaagd over de overweging
van het hof dat in het plan om rond tien uur ’s avonds in te breken in een woning waarin niemand
thuis is besloten ligt dat in het geenszins onwaarschijnlijke geval dat een bewoner tijdens de inbraak
thuiskomt, de medeverdachten tegen hem of haar geweld zullen gebruiken om te ontkomen. Niet zou
kunnen blijken dat de kans op thuiskomst van de bewoner aanmerkelijk was of dat de kans dat in
reactie daarop geweld zou worden gebruikt door de inbrekers aanmerkelijk was en dat de verdachte
die kans willens en wetens zou hebben aanvaard.

15. Kern van ’s hofs overwegingen is dat in het plan om in de avonduren rond tien uur met behulp van
een koevoet en een ijzeren staaf in te breken in een woning waarin op dat moment niemand thuis is,
besloten ligt dat in het geenszins onwaarschijnlijke geval dat een bewoner tijdens de inbraak
thuiskomt tegen hem of haar enig geweld gebruikt zal worden om te ontkomen, zoals een duw of een
klap, al dan niet met behulp van die inbrekerswerktuigen. Daarmee wijkt ’s hofs bewijsoverweging af
van die welke het hof in het door de steller van het middel genoemde HR 20 november 2012,
ECLI:NL:HR:2012:BY0267, NJ 2012/677 had geformuleerd. Het opzet op het gepleegde geweld wordt
niet afgeleid uit de omstandigheid dat de verdachte wist dat de mededader vlak daarvoor, tijdens de
inbraak, geweld had gepleegd tegen de aangever, maar uit het plan. Dat vaststellingen inzake het
plan dat aan het misdrijf ten grondslag ligt bij de bewijsvoering van het opzet van belang kunnen zijn,
blijkt onder meer uit de overwegingen van Uw Raad in HR 18 februari 2020, ECLI:NL:HR:2020:281, NJ
2020/174 m.nt. Vellinga.8

16. Uit ’s hofs bewijsvoering volgt voorts dat het heeft vastgesteld dat onderdeel van het plan was
dat met behulp van een koevoet en een ijzeren staaf werd ingebroken. Daarin ligt besloten dat de
verdachte zich ervan bewust was dat deze voorwerpen bij de medeverdachten voorhanden waren. De
aangever geeft aan dat de eerste en derde persoon die de trap afkwamen een ijzeren staaf
respectievelijk een koevoet in handen hadden (verdachte was de tweede persoon). De aangever
spreekt ook over schade aan zijn schuttingdeur en kozijn en aan slot en kozijn van zijn openslaande
tuindeuren (bewijsmiddel 1). Het hof heeft uit een en ander kunnen afleiden dat het gebruik van deze
voorwerpen (die zich ook niet in een binnenzak laten verbergen) onderdeel van het plan was. Daarin
wijkt de bewijsvoering in deze zaak af van die in HR 18 januari 2011, ECLI:NL:HR:2011:BO6365:
daarin waren er geen aanwijzingen dat de verdachte van de aanwezigheid van het vuurwapen
afwist.9

17. Het hof heeft vastgesteld dat het geval dat een bewoner tijdens de inbraak zou thuiskomen
geenszins onwaarschijnlijk was. Het hof wijst daarbij op het tijdstip: rond tien uur ’s avonds. In ’s hofs
bewijsvoering ligt ook besloten dat de inbraak plaatsvond op 23 januari 2016, derhalve niet in een
vakantieperiode, en in een woning. Uit de track and trace-gegevens volgt dat de verdachte en de
medeverdachten vlak voor de inbraak uit [plaats ] naar de woning waarin is ingebroken zijn komen
rijden; dat duidt niet op een wijze van voorbereiding waarin risico’s op een confrontatie in kaart zijn
gebracht en beperkt. Uit ’s hofs vaststellingen en oordeel volgt voorts dat het in het plan besloten lag
dat bij thuiskomst van de bewoner(s) enig geweld diende te worden gebruikt om te ontkomen.
Blijkens het proces-verbaal van aangifte waren de verdachten boven toen de aangever binnen kwam
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en hoorde hij hen de trap afkomen.10 Daaruit kan worden afgeleid dat geen van deze drie verdachten
op de uitkijk is gaan staan. Kennelijk is de optie van een alternatieve vluchtroute niet verkend of is
van een beschikbare alternatieve vluchtroute geen gebruik gemaakt. Ter vergelijking: in HR 4 oktober
2011, ECLI:NL:HR:2011:BR2220, NJ 2011/470 werd op 27 mei aan het eind van de middag
ingebroken, nadat de bewoner op 25 mei op vakantie was gegaan, is niets duidelijk geworden over
de voorbereiding van de inbraak, was alleen muntgeld weggenomen uit een bakje in een houten
wandkast in de woonkamer, en zijn de inbrekers binnengekomen en weggevlucht via de achterdeur en
vervolgens de schutting en de poort. Daarmee wijken de vaststellingen in die zaak op verschillende
punten af van de feiten en omstandigheden in de onderhavige zaak. Mij komt het voor dat het hof in
de onderhavige zaak uit (het plan en) de wijze van inbreken heeft kunnen afleiden dat de verdachte
en de medeverdachten een confrontatie met thuiskomende bewoners bewust op de koop toe hebben
genomen. Dat het hof de te verwachten emoties bij confrontatie met een inbraak in eigen woning als
feit van algemene bekendheid heeft aangemerkt en mede tegen die achtergrond de gedachte dat de
bewoner de inbrekers zonder slag of stoot zou laten vertrekken in dit verband als onrealistisch heeft
aangemerkt, is niet onbegrijpelijk.

18. Al met al meen ik dat het hof het vereiste opzet op het bewezenverklaarde geweld uit de
bewijsmiddelen heeft kunnen afleiden. ’s Hofs overwegingen getuigen niet van een onjuiste
rechtsopvatting en de bewezenverklaring is in dit opzicht niet onbegrijpelijk en toereikend
gemotiveerd.

19. Het eerste middel faalt

20. Het tweede middel signaleert dat in het bestreden arrest vervangende hechtenis is opgelegd bij
de schadevergoedingsmaatregel en verzoekt Uw Raad deze te vervangen door gijzeling.

21. Het middel is, gelet op HR 26 mei 2020, ECLI:NL:HR:2020:914, terecht voorgesteld. De Hoge Raad
kan bepalen dat in plaats van vervangende hechtenis gijzeling van gelijke duur zal worden toegepast.

22. Het tweede middel slaagt.

23. Het derde middel klaagt over schending van de inzendingstermijn na het instellen van beroep in
cassatie.

24. De verdachte is op 16 april 2019 door het hof veroordeeld. Namens de verdachte is op 23 april
2019 beroep in cassatie ingesteld. Op 14 januari 2020 zijn de stukken van het geding ter griffie van
de Hoge Raad ontvangen. Dat brengt mee dat de inzendtermijn van acht maanden met 22 dagen is
overschreden. Nu van een voortvarende behandeling, waarin de zaak in cassatie binnen zestien
maanden wordt afgedaan, geen sprake meer kan zijn, dient het voorgaande tot strafkorting te
leiden.11

25. Het derde middel slaagt.

26. Het eerste middel faalt. Het tweede en derde middel slagen. Ambtshalve heb ik geen gronden
aangetroffen die tot vernietiging van de bestreden uitspraak aanleiding behoren te geven.

27. Deze conclusie strekt tot vernietiging van de bestreden uitspraak, maar uitsluitend voor zover bij
de schadevergoedingsmaatregel ten behoeve van het slachtoffer vervangende hechtenis is
toegepast, tot bepaling dat met toepassing van art. 6:4:20 Sv gijzeling van gelijke duur kan worden
toegepast, tot vermindering van de opgelegde gevangenisstraf in de mate die Uw Raad gepast
voorkomt en tot verwerping van het beroep voor het overige.
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Zie HR 2 december 2014, ECLI:NL:HR:2014:3474, NJ 2015/390 m.nt. Mevis, rov. 3.2.1. en HR 24
maart 2015, ECLI:NL:HR:2015:716, rov. 3.2.1 en 3.2.2.

H. J. Smidt, Geschiedenis van het Wetboek van Strafrecht, tweede druk, herzien door J.W. Smidt,
Haarlem 1891, deel I, p. 435-436.

Zie A. Postma, Opzet en toerekening bij medeplegen. Een rechtsvergelijkend onderzoek, WLP 2014, p.
313-316; J.M. Reijntjes, ‘Criteria voor toerekening’, in: B.F. Keulen, G. Knigge en H.D. Wolswijk (red.),
Pet af (liber amicorum D.H. de Jong), Nijmegen: WLP 2007, p. 402-409; G. Knigge, ‘Het opzet van de
deelnemer’, in: M.S. Groenhuijsen en J.B.H.M. Simmelink (red.), Glijdende schalen (liber amicorum J. de
Hullu), Nijmegen: WLP 2003, p. 309-321.

HR 4 november 2014, ECLI:NL:HR:2014:3099, NJ 2014/502, rov. 2.5.

Vgl. HR 25 maart 2003, ECLI:NL:HR:2003:AE9049, NJ 2003/552 m.nt. Buruma; HR 29 mei 2018,
ECLI:NL:HR:2018:718, NJ 2019/103 m.nt. Wolswijk.

In HR 18 september 2018, ECLI:NL:HR:2018:1681 bleef de veroordeling in stand. De verdachte en de
medeverdachte waren in het kader van een ‘hennep-rip’ in de nachtelijke uren naar de woning van
het slachtoffer gegaan en hadden daar de deur opengebroken. Het hof had vastgesteld dat uit de
bewijsmiddelen bleek dat beide verdachten in de periode voorafgaand aan het tenlastegelegde feit
‘zeer frequent in het kader van (hennepgerelateerde) criminele activiteiten met elkaar optrokken en
dat zij daarbij de gewoonte hadden zich van een (doorgeladen) vuurwapen te voorzien’. A-G Aben
concludeerde dat ’s hofs mede op deze vaststelling gebaseerde oordeel dat de verdachte ‘de kans op
daadwerkelijk vuurwapengebruik welbewust heeft aanvaard en derhalve zo nauw en bewust heeft
samengewerkt dat sprake is van medeplegen van diefstal met geweld’ toereikend was gemotiveerd.
Uw Raad verwierp het cassatieberoep met de aan art. 81, eerste lid, RO ontleende formulering.

Vgl. ook HR 11 februari 2014, ECLI:NL:HR:2014:307, waarin een veroordeling wegens (kort gezegd)
het medeplegen van diefstal met geweld de dood ten gevolge hebbend in stand bleef. Het hof had
vastgesteld dat het de intentie van de verdachte en de medeverdachten was om middels een list geld
van het slachtoffer te stelen. Volgens A-G Vegter lag in ’s hofs oordeel besloten dat het voor het
bewijs van het opzet op geweld betekenis toekende aan het voorafgaande plan, aan dicht bij de
uitvoering staande gedragingen van verdachte (aanbellen, naar binnen kijken, stap naar binnen) en
aan het zich niet distantiëren. ’s Hofs kennelijk oordeel dat de intentie om door middel van een list
weg te nemen (voorwaardelijk) opzet op geweld niet uitsluit was volgens Vegter niet onjuist en
evenmin onbegrijpelijk. Uw Raad verwierp het cassatieberoep met de aan art. 81, eerste lid, RO
ontleende formulering.

Zie over de rol van het plan in de context van medeplegen ook Postma, a.w.. Postma meent dat
medeplegen kan worden gekarakteriseerd als ‘gezamenlijke gevaarzetting’, waarbij drie factoren de
omvang van de gezamenlijke gevaarzetting bepalen: ‘de inhoud van het gezamenlijk plan, de
gevaarzettende handelingen van de medepleger en de bewustheid van de medepleger van
omstandigheden en gevaren die de uitvoering van het gezamenlijk plan begeleiden’ (p. 305). Zie over
het belang van het plan voorts M. Cupido, T. Kooijmans & L.D. Yanev, ‘De grondslag en reikwijdte van
medeplegen: hoe het Nederlands strafrecht inspiratie kan putten uit het internationaal strafrecht’, DD
2018/29 en W. Albers, T. Beekhuis en R. ter Haar, ‘Medeplegen: van wezenlijke bijdrage naar
planverwezenlijking?’, DD 2020/23.

Vgl. ook HR 18 februari 2020, ECLI:NL:HR:2020:281, NJ 2020/174 m.nt. Vellinga.

Kennelijk zijn de verdachten onder meer op de tweede etage met een kluis bezig geweest
(bewijsmiddel 1). Uit de track and trace-gegevens kan worden afgeleid dat de auto vanaf 21.53 uur
ruim twintig minuten stil heeft gestaan op de locatie [a-straat 2] , voor het perceel waar de poging
plaatsvond (bewijsmiddel 8).

Zie A.J.A. van Dorst, Cassatie in strafzaken, 9e druk, Deventer: Wolters Kluwer 2018, p. 214-215, HR
24 september 2019, ECLI:NL:HR:2019:1418 en HR 5 juni 2018, ECLI:NL:HR:2018:823.
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Inhoudsindicatie
Woningoverval in Heerhugowaard in 2009. Medeplegen diefstal met geweld van
groot geldbedrag (ongeveer € 400.000), art. 312.2.2 Sr. Toereikend bewijs
medeplegen? HR herhaalt relevante overwegingen uit ECLI:NL:HR:2014:3474,
ECLI:NL:HR:2015:718 en ECLI:NL:HR:2016:1316 m.b.t. motiveringsplicht voor
rechter ingeval medeplegen niet bestaat uit gezamenlijke uitvoering. Daarbij kan van
belang zijn in hoeverre concrete omstandigheden van het geval door rechter kunnen
worden vastgesteld, in welk verband procesopstelling van verdachte een rol kan
spelen (vgl. ECLI:NL:HR:2016:1315 en ECLI:NL:HR:2016:1323).
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 aan hem
tlgd. feit, geen aannemelijke, die redengevendheid ontzenuwende, verklaring heeft
gegeven. Hof heeft in zijn bewijsoverweging gemotiveerd op grond waarvan naar
zijn oordeel tlgd. medeplegen bewezen is. ‘s Hofs oordeel dat door hem in
aanmerking genomen f&o in hun onderling verband en samenhang voldoende zijn
om te kunnen spreken van voor medeplegen vereiste bewuste en nauwe
samenwerking van verdachte met zijn mededaders, geeft niet blijk van onjuiste
rechtsopvatting en is niet onbegrijpelijk. Daarbij wordt mede in aanmerking
genomen dat hof heeft vastgesteld dat verdachte bij overval gebruikte auto heeft
geregeld, dat hij deze auto kort na overval heeft weggemaakt en dat hij beschikking
heeft gekregen over groot deel van buit, hetgeen naar ’s hofs oordeel duidt op
groot aandeel in planning, organisatie en/of uitvoering van overval in woning terwijl
hof in zijn oordeel heeft betrokken dat verdachte geen aannemelijke verklaring
heeft gegeven die redengevendheid van verschillende b.m. ontzenuwt. Volgt
verwerping.

Vindplaatsen Rechtspraak.nl 
SR-Updates.nl 2020-0241 
RvdW 2020/858 

Uitspraak

ECLI:NL:HR:2020:1162
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2.2.1

2.1

HOGE RAAD DER NEDERLANDEN

STRAFKAMER

Nummer 19/01143

Datum 30 juni 2020

ARREST

op het beroep in cassatie tegen een arrest van het gerechtshof Amsterdam van 1 maart 2019,
nummer 23-000889-18, in de strafzaak

tegen

[verdachte],

geboren te [geboorteplaats] op [geboortedatum] 1979,

hierna: de verdachte.

Het beroep is ingesteld door de verdachte. Namens deze heeft N. van Schaik, advocaat te Utrecht, bij
schriftuur een cassatiemiddel 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 cassatieberoep.

De raadsman van de verdachte heeft daarop schriftelijk gereageerd.

Het cassatiemiddel klaagt dat het onder 1 bewezenverklaarde medeplegen ontoereikend is
gemotiveerd.

Ten laste van de verdachte is onder 1 bewezenverklaard dat:

“hij op 30 oktober 2009 te [plaats], tezamen en in vereniging met anderen, met het oogmerk
van wederrechtelijke toe-eigening heeft weggenomen een groot geldbedrag (ongeveer
400.000 euro), toebehorende aan [slachtoffer 1] en/of [slachtoffer 2], welke diefstal werd
voorafgegaan en vergezeld en gevolgd van geweld en bedreiging met geweld tegen
[slachtoffer 1], gepleegd met het oogmerk die diefstal voor te bereiden en gemakkelijk te
maken en om bij betrapping op heterdaad aan zichzelf en aan zijn mededaders hetzij de

1 Procesverloop in cassatie

2 Beoordeling van het cassatiemiddel
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2.2.2

vlucht mogelijk te maken, hetzij het bezit van het gestolene te verzekeren, welk geweld en
welke bedreiging met geweld hierin bestonden dat verdachte en/of zijn mededaders;

- voorzien van een vuurwapen of een daarop gelijkend voorwerp, een mes en duct tape, de
woning van die [slachtoffer 1] en [slachtoffer 2] zijn binnengedrongen/binnengegaan,

- een muts of zak over het hoofd van voornoemde [slachtoffer 1] hebben getrokken;

- de enkels van die [slachtoffer 1] aan elkaar hebben gebonden;

- hebben gezegd “je weet waarvoor we komen... waar ligt het geld?”;

- een mes bij/tegen de keel en de rug van die [slachtoffer 1] hebben gehouden;

- een vuurwapen of een daarop gelijkend voorwerp, althans een hard voorwerp tegen het
achterhoofd van die [slachtoffer 1] hebben gezet en gezegd haar dood te schieten;

- tegen die [slachtoffer 1] hebben gezegd dat haar man zou worden doodgeschoten en

- de handen van die [slachtoffer 1] hebben vastgebonden.”

Deze bewezenverklaring steunt op onder meer de volgende bewijsmiddelen:

“1. De verklaring van verdachte, afgelegd ter terechtzitting in eerste aanleg van 15 februari
2018.

Deze verklaring houdt in, voor zover van belang en zakelijk weergegeven:

Ik word ook wel [verdachte] genoemd.

Ik heb die rode Peugeot (het hof begrijpt: met kenteken [kenteken 1]) op 30 oktober 2009
omstreeks 10.00 uur geleend van [betrokkene 1]. Ik heb deze auto diezelfde middag naar
de garage gebracht.

De € 63.500,- die bij [betrokkene 2] is aangetroffen, komt van mij. Zij bewaarde dit geld voor
mij. Het klopt dat ik op 3 november 2009 naar de Dominicaanse Republiek ben gevlogen. Ik
heb de boeking cash betaald voor mijzelf, mijn broertje [betrokkene 3] en mijn vriendin
[betrokkene 4]. In de Dominicaanse Republiek heb ik ook het appartement waar we
verbleven betaald. Ik heb voor de terugreis de tickets van [betrokkene 4] en [betrokkene 5]
tegen betaling vernieuwd omdat zij te laat waren voor hun vliegtuig. [betrokkene 2] heeft
zelf en via andere mensen met Western Union geld naar mij gestuurd toen ik in de
Dominicaanse Republiek verbleef. Ik heb mensen die dichtbij Western Union in de buurt
waren het geld vervolgens laten ophalen.

2. Een niet ambtsedig proces-verbaal van aangifte met nummer 2009116571-1 van 30
oktober 2009, door de bevoegde opsporingsambtenaar [verbalisant 4], met nummer Z-01.

Dit proces-verbaal houdt in, voor zover van belang en zakelijk weergegeven, als de op 30
oktober 2009 tegenover verbalisant afgelegde verklaring van [slachtoffer 1]:

Tussen vrijdag 30 oktober 2009 te 10.36 uur en vrijdag 30 oktober 2009 te 10.40 uur werd
op de [a-straat 1], [postcode] [plaats], het feit gepleegd. Vrijdag 30 oktober tussen 10.33
uur en 10.35 uur moest ik heel even in mijn woning zijn aan de [a-straat 1] in [plaats]. (..) Ik
zag in mijn ooghoek dat er iets of iemand aan kwam in mijn richting vanaf buiten. Ik keek
toen in de richting en zag en voelde direct dat er iets over mijn hoofd werd gedaan. Op het
moment dat ik naar buiten keek zag ik drie personen aan komen lopen. Ik zag dat het
donkere personen waren, allen donker gekleed. Direct hierna, toen ik de zak over mijn hoofd
had gekregen, werd ik de woonkamer in geduwd en ik hoorde dat een manspersoon zei dat
ik rustig moest doen. Ik werd eerst omgedraaid, en werd toen de woonkamer in geduwd. (..)
Ik voelde dat iemand mijn enkels aan elkaar vast bond. Achteraf bleek dat dit was door
middel van duck-tape. Ik zag nog wel, voordat de zak over mijn hoofd werd gedaan, in een
flits, dat een persoon een zwart pistool in een van zijn handen hield.

Op het moment dat ik in de woonkamer kwam, moest ik op de grond gaan liggen. Ik voelde
dat een van de personen mij vast hield aan mijn linkerarm. Op die manier werd ook druk
uitgeoefend op mij en werd ik in de richting van de grond bewogen. Ik hoorde die persoon
ondertussen zeggen dat ik moest gaan liggen wat ik ook deed. (..) Ik hoorde een persoon
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vroeg aan mij: “je weet wat ik, je weet waarvoor we komen...Waar ligt het geld?” Ik voelde
dat er een hard voorwerp tegen mijn hoofd gedrukt werd. Ik voelde ook dat iemand de muts
van mijn hoofd iets omhoog deed, waarna er door iemand een mes onder mijn gezicht werd
geschoven. Vervolgens zag ik dat dit mes weer uit mijn zicht werd gehaald en voelde direct
dat hij, kennelijk met dit mes, in mijn rug prikte. (..) Ik voelde dat iemand, vlak hierna, nadat
ik hoorde dat de voordeur werd dichtgedaan, hard het vuurwapen op mijn achterhoofd
zette. Ik hoorde de man zeggen dat het menens was en dat hij mij dood zou schieten. (..)

Ik heb twee mannen horen praten en overleggen met elkaar. Ondertussen had ik nog steeds
het vuurwapen op mijn hoofd. Een persoon bleef dus steeds bij mij en hield, denk ik, een
knie in mijn rug. Ik hoorde dat een man zei dat ik het moest zeggen, anders zou hij mijn man
doodschieten op het werk. (..)

Ik hoorde dat diegene die op mijn rug zat tegen mij zei: “Zit het geld in die roze tas met die
balletjes? Ik heb toen maar gezegd dat dat zo was. (..) Ik hoorde dat de mannen naar
beneden kwamen lopen/rennen. Ik werd vervolgens door een van de mannen vastgebonden
aan mijn handen, naar later bleek, ook middels duck-tape. Er zat een bedrag van 400.000
euro in die roze tas. In deze roze tas zat een vuilniszak waarin het geld zat. De mannen
hebben de vuilniszak uit deze roze tas gehaald, waarna ze zijn weggegaan. (..)

Ik hoorde, voordat ze vertrokken, een van de mannen zeggen tegen mij dat ik niet moest
schreeuwen en dat ik moest wachten met losmaken. (..)

3. Een proces-verbaal van verhoor getuige met nummer 2009116571-13 van 30 oktober
2009, in de wettelijke vorm opgemaakt door de bevoegde opsporingsambtenaar [verbalisant
5], met nummer G-01.

Dit proces-verbaal houdt in, voor zover van belang en zakelijk weergegeven, als de op 30
oktober 2009 tegenover verbalisant afgelegde verklaring van [betrokkene 6]:

Op vrijdag 30 oktober 2009, omstreeks 10.20 uur, keek ik uit het raam van de [school] op de
[b-straat] en zag dat een klein rood oud autootje stopte achter de auto van mijn
begeleidster. Ik zag dat er 5 negers in deze auto zaten. Ik zag dat zij eerst even in gesprek
waren en daarna zag ik dat er drie mannen achter uit de auto stapten. (..) Ik zag dat twee
hun capuchon op deden en daarna zag ik ze niet meer. De derde man deed zijn capuchon op
en ging een spieroefening doen. Vervolgens zag ik dat hij weg rende in de richting van de [c-
straat]. (..) Ik zag vervolgens dat de auto weg reed in de richting van de [d-straat]. Het moet
een oud vierkantig klein rood autootje zijn.

4. Een proces-verbaal van verhoor getuige met nummer 2009116571-48 van 6 november
2009, in de wettelijke vorm opgemaakt door de bevoegde opsporingsambtenaar [verbalisant
4], met nummer G-09.

Dit proces-verbaal houdt in, voor zover van belang en zakelijk weergegeven, als de op 6
november tegenover verbalisanten afgelegde verklaring van [betrokkene 6]:

U toont mij foto’s van een rode auto (het hof begrijpt: foto ’s van de inbeslaggenomen rode
Peugeot met kenteken [kenteken 1]). Ik kan u vertellen dat het inderdaad zo’n soort auto
was. De auto was in ieder geval een Peugeot.

5. Een proces-verbaal van verhoor getuige met nummer 2009116571-60 van 9 november
2009, in de wettelijke vorm opgemaakt door de bevoegde opsporingsambtenaar [verbalisant
6], met nummer G-13.

Dit proces-verbaal houdt in, voor zover van belang en zakelijk weergegeven, als de op 9
november 2009 tegenover verbalisant afgelegde verklaring van [betrokkene 7]:

Op vrijdag 30 oktober 2009, even voor 10.30 uur, fietste ik over de [c-straat] in [plaats]. Ik
fietste richting de [e-straat]. De [c-straat] gaat over in de [f-straat] en toen ik net voorbij de
[g-straat] fietste zag ik drie (3) personen. Twee (2) liepen er naast elkaar en de derde kwam
achter hun aangerend. Hij rende op ongeveer een (1) meter achter die twee. De drie liepen
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over de [f-straat], ter hoogte van de ingang naar het [h-straat]. Die eerste twee praatten
met elkaar. Ze liepen versneld. Een (1) van die twee had een halfvolle vuilniszak in zijn
handen geklemd. Ik zag dat er iets rechtshoekigs in de zak zat, iets stevigs.

6. Een proces-verbaal van verhoor getuige met nummer 2009116571-37 van 4 november
2009, in de wettelijke vorm opgemaakt door de bevoegde opsporingsambtenaar [verbalisant
6], met nummer G-06.

Dit proces-verbaal houdt in, voor zover van belang en zakelijk weergegeven, als de op 3
november 2009 tegenover verbalisant afgelegde verklaring van [betrokkene 8]:

Op vrijdag 30 oktober 2009 omstreeks 10.30 uur fietste ik vanaf de [i-straat] linksaf de [c-
straat] op. Nadat ik net de [c-straat] was opgereden zag ik vanuit de [a-straat] 2 jongens
komen rennen. Zij renden linksaf de [c-straat] op. Ik zag dat een van beiden een vuilniszak
bij zich droeg. Ik zag dat zij renden en daarbij heel zenuwachtig om zich heen keken. Ik zag
dat zij een heel klein stukje het [h-straat] in renden, maar ook direct weer terugkwamen
naar de [c-straat]. Ik zag dat zij daar bleven rondhangen. Al heel snel zag ik een klein rood
autootje aan komen rijden. Deze reed over de [c-straat] en kwam vanuit de richting van het
hertenkamp. Ik zag dat deze auto hard reed en dat de auto stopte bij de bestelbus van
[betrokkene 9]. Die stond op het hoekje van de [i-straat] met de [c-straat]. Ik zag dat er een
(1) persoon in die auto zat en dat was de bestuurder. Ik zag dat het een 4-deurs auto was.
Ik zag de jongen die de vuilniszak vasthield links achter instapte, dus achter de bestuurder,
en ging zitten. Ik zag dat de tweede jongen achter de auto om liep en rechts naast de
bestuurder instapte en ging zitten. Ik zag toen dat de auto hard doorreed over de [c-straat]
richting [e-straat]. (..) Ik zag toen een postbode lopen op het [h-straat]. Ik heb hem
gevraagd om een briefje en een pen. Ik heb het kenteken gezegd en dat heeft de postbode
voor mij opgeschreven. (..)

Verder zag ik dat op het moment dat die jongens bij het busje van [betrokkene 9] liepen, dat
er vanuit de [a-straat] nog een jongen kwam lopen. Ik zag dat hij eerst liep en toen hij mij
zag staan ging joggen. Op datzelfde moment zag ik dat er ook een jongen vanaf de [i-
straat] richting de [c-straat] kwam lopen en ging joggen toen hij mij zag. Ik zag beide
joggers de [i-straat] inlopen.

7. Een proces-verbaal van bevindingen met nummer 2009116571-9 van 30 oktober 2009, in
de wettelijke vorm opgemaakt door de bevoegde opsporingsambtenaren [verbalisant 7],
[verbalisant 8] en [verbalisant 9], met nummer B-11.

Dit proces-verbaal houdt in, voor zover van belang en zakelijk weergegeven, als mededeling
van de verbalisanten:

Op 30 oktober 2009, omstreeks 10.36 uur, kwam een man aan de balie, die verklaarde dat
hij op het [h-straat] te [plaats] 2 donkere mannen in donkere kleding heeft zien lopen met
bij zich een vuilniszak. Hij zag dat deze mannen vervolgens wegreden in een auto voorzien
van het kenteken [kenteken 3] of [kenteken 1].

8. Een bevraging landelijke systemen van 30 oktober 2009, met nummer O-02.

Deze bevraging houdt in, voor zover van belang en zakelijk weergegeven:

Peugeot met kenteken [kenteken 1] staat op naam van M.[betrokkene 1] geboren
[geboortedatum]-1969, wonend op de [m-straat 1] te [plaats].

9. Een proces-verbaal inbeslagname voertuig met nummer 2009116571-36 van 4 november
2009, in de wettelijke vorm opgemaakt door de bevoegde opsporingsambtenaren
[verbalisant 4] en [verbalisant 2], met nummer B-19.

Dit proces-verbaal houdt in, voor zover van belang en zakelijk weergegeven, als mededeling
van de verbalisanten:

Op 3 november 2009 is gebleken dat de tenaamstelling van de rode Peugeot met kenteken 
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[kenteken 1] deze dag was overgegaan van [betrokkene 10] naar een bedrijf, genaamd
“[A]”, gevestigd aan de [k-straat 1] te [plaats].

10. Een proces-verbaal van verhoor van getuige met nummer 2009116571-31 van 3
november 2009, in de wettelijke vorm opgemaakt door de bevoegde opsporingsambtenaren
[verbalisant 1] en [verbalisant 6], met nummer G-17.

Dit proces-verbaal houdt in, voor zover van belang en zakelijk weergegeven, als de op 3
november 2009 tegenover verbalisanten afgelegde verklaring van [betrokkene 10]:

[verdachte] wordt door mij [verdachte] genoemd. Ik heb een rode Peugeot 306 op mijn
naam staan. Die auto is in gebruik bij mijn zus [betrokkene 1]. (..) [verdachte] gebruikt de
rode Peugeot vaak van [betrokkene 1]. Afgelopen donderdag of vrijdag heeft [verdachte] de
auto naar autobedrijf in [plaats] gebracht.

11. Een proces-verbaal van verhoor getuige met nummer 2009116571-33 van 3 november
2009, in de wettelijke vorm opgemaakt door de bevoegde opsporingsambtenaren
[verbalisant 1] en [verbalisant 6], met nummer G-18.

Dit proces-verbaal houdt in, voor zover van belang en zakelijk weergegeven, als de op 3
november 2009 tegenover verbalisanten afgelegde verklaring van [betrokkene 1]:

Ik woon op het adres [j-straat 1] te [plaats]. De auto merk Peugeot, type 306, kleur rood, is
eigendom van mijn tweelingzus [betrokkene 10]. Ik heb deze auto enige tijd van haar in
bruikleen. (..) Ongeveer 1 tot 1,5 maand geleden kwam [verdachte] bij mij aan de deur. Ik
ken hem sinds hij een relatie had met mijn zus [betrokkene 10]. (..) Vanaf die tijd verblijft
[verdachte] veelal bij mij in huis. (..) Op vrijdag 30 oktober 2009 was [verdachte] in de
ochtend bij mij thuis. Hij vroeg aan mij of hij de rode Peugeot 306 mocht lenen. Hij kreeg van
mij de autosleutels. Die ochtend omstreeks 10.00 uur ging hij met de auto weg. (..) In de tijd
dat hij bij mij verbleef had hij geen werk en ook geen uitkering. Dezelfde ochtend, vrijdag 30
oktober 2009, tussen 12.00 uur en 13.00 uur was [verdachte] weer terug bij mij in de
woning. Toen hij binnen was in de woning vertelde hij mij dat hij de auto van mij naar de
garage had gebracht. (..) Wel was het voor mij vreemd dat ik toen hij binnenkwam en
vertelde dat de auto bij de garage stond meteen van hem 1000 (duizend) euro kreeg. Ik zag
dat hij dat geld al in zijn handen voor mij had. (..) [verdachte] beschikte eigenlijk niet vaker
over geld, want hij heeft diverse malen bedragen van 5 of 10 euro geleend.

12. Een proces-verbaal verhoor getuige met nummer 2009116571-32 van 3 november 2009,
in de wettelijke vorm opgemaakt door de bevoegde opsporingsambtenaren [verbalisant 2]
en [verbalisant 4] met nummer G-19.

Dit proces-verbaal houdt in, voor zover van belang en zakelijk weergegeven, als de op 3
november 2009 tegenover verbalisanten afgelegde verklaring van [betrokkene 11]:

Afgelopen week, zaterdag 31 oktober 2009 kwam de eigenaar van de Peugeot 306, voorzien
van het kenteken [kenteken 1] naar het garagebedrijf aan de [k-straat] om de auto te
verkopen of om te ruilen voor een andere. Diezelfde week, ik denk dat het vrijdag was, maar
kan ook donderdag zijn geweest (opm. verbalisant 29 of 30 oktober 2009) omstreeks 14.00
uur kwam de (ex) vriend van de eigenaar van de auto met deze auto bij het garagebedrijf.
Hij wilde de auto verkopen voor de sloop.

13 Een proces-verbaal van verhoor getuige met nummer 2009116571-52 van 7 november
2009, in de wettelijke vorm opgemaakt door de bevoegde opsporingsambtenaren
[verbalisant 6] en [verbalisant 1] (ongenummerd).

Dit proces-verbaal houdt in, voor zover van belang en zakelijk weergegeven, als de op 7
november 2009 tegenover verbalisanten afgelegde verklaring van [betrokkene 11]:

Ik wist tijdens het verhoor op 3 november 2009 niet meer precies de dag dat die persoon
met die Peugeot hier op het autobedrijf is geweest. Ik heb daar nog over nagedacht en het
blijkt dus op vrijdagmiddag 30 oktober 2009 te zijn geweest. Het was in het begin van de

347



middag. U toont mij nu een politiefoto van een persoon. Dat is de jongen die op
vrijdagmiddag 30 oktober 2009 met de rode Peugeot 306, kenteken [kenteken 1] aankwam
en deze heeft laten staan. Ik herken de man op de foto als die man.

14. Een proces-verbaal van bevindingen met nummer 2009116571-53 van 7 november 2009,
in de wettelijke vorm opgemaakt door de bevoegde opsporingsambtenaren [verbalisant 6]
en [verbalisant 1] (ongenummerd).

Dit proces-verbaal houdt in, voor zover van belang en zakelijk weergegeven, als mededeling
van de verbalisanten:

Op zaterdag 7 november 2009 toonden wij verbalisanten aan de getuige [betrokkene 11] de
politie-verdachte foto voorzien van nummer PL1000:05:10105. Wij verbalisanten verklaren
dat op de getoonde foto is afgebeeld [verdachte].

15. Een proces-verbaal van bevindingen met nummer 2009116571-41 van 6 november 2009,
in de wettelijke vorm opgemaakt door de bevoegde opsporingsambtenaren [verbalisant 10]
en [verbalisant 3].

Dit proces-verbaal houdt in, voor zover van belang en zakelijk weergegeven, als mededeling
van de verbalisanten:

Uit de camerabeelden van het beveiligingssysteem van het BP-tankstation aan de
Westerweg te [plaats] bleek mij vervolgens, dat 30 oktober 2009, omstreeks 09.49 uur tot
en met omstreeks 09.52 uur door een inzittende van een rode Peugeot personenauto,
voorzien van het kenteken [kenteken 1], was getankt bij genoemd tankstation. (...)

(...)

18. Een proces-verbaal van bevindingen met nummer 2009129272-21 van 3 december 2009,
in de wettelijke vorm opgemaakt door de bevoegde opsporingsambtenaar [verbalisant 11],
met nummer B-02.

Dit proces-verbaal houdt in, voor zover belang en zakelijk weergegeven, als mededeling van
de verbalisant:

Op 3 december 2009, te 07.30 uur, werd in perceel [l-straat 1] te [plaats] [betrokkene 2],
aangehouden. Op een gegeven moment zag ik, verbalisant, dat [betrokkene 2] naar de
keuken liep. Ik zag dat zij met een potlood iets op een brief schreef. Vervolgens zag ik, dat
zij de brief aan haar moeder gaf. (..) Ik, verbalisant, heb de brief van haar moeder afgepakt.
Meteen daarna griste [betrokkene 2] de brief uit mijn handen en liep richting de wc. Ik,
verbalisant, zag dat [betrokkene 2] de wc inliep. Vervolgens heb ik samen met de aanwezige
verbalisanten [verbalisant 1] en [verbalisant 2] haar uit de wc getrokken. Ik, verbalisant, zag
en voelde dat [betrokkene 2] meerdere keren probeerde bij de ketting van de stortbak te
komen. Uiteindelijk wisten wij [betrokkene 2] onder controle te krijgen. Ik, verbalisant, heb
de brief veiliggesteld. Volgens de tolk was op de brief geschreven:

‘Mama pak het ding achter + auto met mijn ding van koud’.

Op donderdag 3 december 2009, omstreeks 11.00 uur, werd door [verbalisant 3],
buitengewoon opsporingsambtenaar, achter de flat een bruinkleurige toilettas aangetroffen.
De tas lag op het trottoir onder de woning van [betrokkene 2]. De tas is veiliggesteld. Bij
nader onderzoek bleek dat er een geldbedrag van 63.500 euro (127 biljetten van 500 euro)
in de toilettas zat.

19. Een proces-verbaal van inbeslagneming met nummer 2009129272-20 van 3 december
2009, in de wettelijke vorm opgemaakt door de bevoegde opsporingsambtenaar [verbalisant
3], ongenummerd.

Dit proces-verbaal houdt in, voor zover van belang en zakelijk weergegeven:

Op donderdag 3 december 2009 te 08:45 uur vond in perceel [l-straat 1] te [plaats] onder
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leiding en in aanwezigheid van de Rechter-Commissaris te Alkmaar Van Steijnen een
doorzoeking ter inbeslagneming plaats. Hierbij werden de navolgende goederen in beslag
genomen:

Vertrek A = Hal en meterkast

- Western Union bon € 51.602,59. (het hof begrijpt: Dominicaanse peso)

Vertrek F = woonkamer

- Envelop van D-reizen met reisgegevens van [betrokkene 2] 15-11-2009 t/m 22-11-2009
naar Puerto Plata en terug naar Amsterdam.

- Envelop van D-reizen met reisgegevens van [betrokkene 2] en [betrokkene 2] 6-12-2009
t/m 20-12-2009 naar Puerto Plata en terug naar Amsterdam

Vertrek G = grote slaapkamer ([betrokkene 2]) (..)

- briefje met adressen [betrokkene 12] en [betrokkene 13]

- Stortingsbewijs Western Union tnv [betrokkene 4] € 49.890,44 (het hof begrijpt:
Dominicaanse peso)

Vertrek K: Auto Opel Corsa [kenteken 2]

- Briefje met adressen

Buiten aan achterzijde flat onder de woning [betrokkene 2] op het trottoir en voor de
bossage.

- Toilettas met daarin € 63.500 (127 biljetten van € 500).

20. Een proces-verbaal van verhoor aangever met nummer 2009116571-40 van 5 november
2009, in de wettelijke vorm opgemaakt door de bevoegde opsporingsambtenaar [verbalisant
1], met nummer Z-02.

Dit proces-verbaal houdt in, voor zover van belang en zakelijk weergegeven, als de op 5
november 2009 tegenover verbalisanten afgelegde verklaring van [slachtoffer 2]:

U vraagt mij naar het bundelen van het geld. (..) Ook was er nog een (1) bundeltje van
100.000 euro. Deze bestond uit 500 euro biljetten. Ik had de biljetten gebundeld middels
dunne elastieken. Op het laatste biljet van iedere bundel had ik met de hand het geldbedrag
geschreven van betreffende bundel.

21. Een proces-verbaal van verhoor aangever met nummer 2009116571-82 van 4 december
2009, in de wettelijke vorm opgemaakt door de bevoegde opsporingsambtenaren
[verbalisant 6] en [verbalisant 1], ongenummerd.

Dit proces-verbaal houdt in, voor zover van belang en zakelijk weergegeven, als de op 3
december tegenover verbalisanten afgelegde verklaring van [slachtoffer 2]:

U toont mij afdrukken van 500 euro bankbiljetten, waarop met de hand geschreven
bedragen staan. Ik herken het handschrift als mijn handschrift.

22. Een deskundigenrapport betreffende forensisch schriftonderzoek van 29 januari 2018,
opgesteld door [betrokkene 15], ongenummerd (los).

Dit rapport houdt in, voor zover van belang en zakelijk weergegeven:

Op basis van de vraagstelling kunnen de volgende, elkaar uitsluitende hypothesen met
betrekking tot het schrijverschap van het betwiste handschrift worden opgesteld:

H1. Het handschrift op de in de materiaalopstelling onder punt 2.1 bij betwist handschrift
vermelde stukken van overtuiging is geschreven door [slachtoffer 2].

H2. Het handschrift op de in de materiaalopstelling onder punt 2.1 bij betwist handschrift
vermelde stukken van overtuiging is niet door [slachtoffer 2], maar door een of meerdere
andere personen vervaardigd.

(...)
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2.2.3

6. Conclusies

De bevindingen met betrekking tot het handschrift op de ter onderzoek aangeboden
bankbiljetten X1 - X5 en X9 zijn veel waarschijnlijker wanneer hypothese H1 waar is, dan
wanneer hypothese H2 waar is.

De bevindingen met betrekking tot het handschrift op de ter onderzoek aangeboden
bankbiljetten X6 - X8 en X10 zijn even waarschijnlijk wanneer hypothese H1 waar is, dan
wanneer hypothese H2 waar is.

(...)

24. Een proces-verbaal van bevindingen met nummer 2009116571-93 van 20 april 2010, in
de wettelijke vorm opgemaakt door de bevoegde opsporingsambtenaar [verbalisant 10],
met nummer B-37.

Dit proces-verbaal houdt in, voor zover van belang en zakelijk weergegeven, als mededeling
van de verbalisant:

Uit de gegevens van Western Union is gebleken dat er vanaf 30 oktober 2009 tienmaal een
afgeronde geldtransactie heeft plaatsgevonden van Nederland naar de Dominicaanse
Republiek.

1) 23/11/2009; 966 euro; verzender [betrokkene 2]; begunstigde: [betrokkene 4]

2) 24/11/2009; 1460 euro; verzender [betrokkene 2]; begunstigde: [betrokkene 13]

3) 26/11/2009; 1000 euro; verzender [betrokkene 4]; begunstigde: [betrokkene 14]

4) 28/11/2009; 1000 euro; verzender [betrokkene 16]; begunstigde [betrokkene 17]. (..)

5) 20/11/2009; 900 euro verzender [betrokkene 18]; begunstigde [betrokkene 19]

6) 20/11/2009; 966 euro verzender [betrokkene 12]; begunstigde [betrokkene 20]

7) 21/11/2009; 781 euro, verzender [betrokkene 21], begunstigde [betrokkene 14]

8) 21/11/2009; 916 euro, verzender [betrokkene 22]; begunstigde [betrokkene 17]

9) 21/11/2009; 916 euro, verzender [betrokkene 23], begunstigde [betrokkene 24]

10) 01/12/2009; 1000 euro verzender [betrokkene 25], begunstigde [betrokkene 19].

(...)

26. Een proces-verbaal van verhoor verdachte [betrokkene 2] van 2009129272-41 van 11
december 2009, in de wettelijke vorm opgemaakt door de bevoegde opsporingsambtenaren
[verbalisant 1] en [verbalisant 6], met nummer C-01-07.

Dit proces-verbaal houdt in, voor zover van belang en zakelijk weergegeven, als de op 11
december tegenover verbalisanten afgelegde verklaring van [betrokkene 2]:

U vraagt mij wat ik bij de RC over het geld heb verteld.

Dat ik het geld (het hof begrijpt: de bij [betrokkene 2] aangetroffen €63.500,-) van [verdachte]
heb gekregen. (..) Ik moest dat geld versturen. Dat moest naar een paar mensen toe. Ik heb
een aantal namen van hem gekregen en daar moest het naartoe.”

Het hof heeft ten aanzien van de bewezenverklaring verder het volgende overwogen:

“De raadsman heeft aangevoerd dat de verdachte dient te worden vrijgesproken voor feit 1
wegens een gebrek aan wettig en overtuigend bewijs. Het bewijs is zwak en veel bewijs
bestaat uit verklaringen ‘van horen zeggen’. De raadsman heeft ook verzocht het rapport
met betrekking tot de handschriftanalyse uit te sluiten van het bewijs.

De verdachte heeft betrokkenheid bij de woningoverval ontkend. De verdachte heeft ter
terechtzitting in hoger beroep verklaard dat hij wel een auto heeft geleend van [betrokkene
1], maar dat hij daarmee rechtstreeks naar de garage is gereden en dat dit vermoedelijk in
de middag is geweest.
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Betrokkenheid verdachte bij woningoverval

De verdachte heeft ter terechtzitting in eerste aanleg verklaard dat hij op 30 oktober 2009
omstreeks 10.00 uur de rode Peugeot van [betrokkene 1] met kenteken [kenteken 1] heeft
geleend en die ’s middags naar de garage heeft gebracht. Deze verklaring van de verdachte
komt overeen met de verklaring van [betrokkene 1], die ook heeft verklaard dat de
verdachte op die dag omstreeks 10.00 uur met de auto wegging en dat de verdachte tussen
12.00 en 13.00 uur weer terug kwam zonder auto. Deze verklaring vindt verder bovendien
steun in bewijsmiddelen waaruit volgt dat de rode Peugeot vanaf ongeveer 10.00 uur op
diverse plekken in [plaats] is gezien, waaronder in de buurt van de plek waar de
woningoverval heeft plaatsgevonden. Gelet op deze bewijsmiddelen acht het hof de
verklaring van de verdachte die hij heeft afgelegd ter terechtzitting in hoger beroep,
inhoudende dat hij de rode Peugeot van [betrokkene 1] heeft geleend en daarmee in de
middag rechtstreeks naar de garage is gereden, niet geloofwaardig. Hierbij is eveneens van
belang dat door de verdediging geen enkele omstandigheid is aangedragen op grond
waarvan aannemelijk is dat de verklaring die volgens het proces-verbaal ter terechtzitting in
eerste aanleg is afgelegd door de verdachte, onjuist zou zijn geweest of onjuist zou zijn
genoteerd.

Het hof zal daarom uitgaan van de juistheid van hetgeen de verdachte ter terechtzitting in
eerste aanleg heeft verklaard met betrekking tot het tijdstip van het lenen van de auto.

Het hof gaat voorts uit van de volgende feiten en omstandigheden, volgend uit de
bewijsmiddelen.

Op 30 oktober 2009 vindt omstreeks 10.36 uur een woningoverval plaats op de [a-straat 1]
te [plaats]. Slachtoffer [slachtoffer 1] wordt hierbij vastgebonden en bedreigd door minstens
drie personen. Er wordt een bedrag van ongeveer € 400.000,00 aan contant geld buit
gemaakt. Dit geld zit in een vuilniszak, die door de daders wordt meegenomen.

Uit camerabeelden blijkt dat een rode Peugeot zich rond 10.32 uur bevond in de buurt van
de [a-straat] te [plaats]. Door de getuigen [betrokkene 7] en [betrokkene 8] wordt rond dat
tijdstip waargenomen dat twee negroïde mannen in de buurt van de [a-straat] te [plaats]
met een vuilniszak lopen, waarover getuige [betrokkene 7] opmerkt dat in de vuilniszak iets
rechthoekigs en stevigs zat. Door de getuige [betrokkene 8] wordt gezien dat de personen
met de vuilniszak in een kleine, rode auto stappen. Hij noteert het kenteken van de auto:
[kenteken 1].

Uit de verklaring van getuige [betrokkene 11] volgt dat de verdachte op dezelfde dag aan
het begin van de middag de rode Peugeot heeft ingeleverd, omdat hij de auto wilde
verkopen voor de sloop. Dit komt overeen met de verklaring van [betrokkene 1], die heeft
verklaard dat de verdachte tussen 12.00 en 13.00 uur bij haar terugkwam en vertelde dat
de auto bij de garage stond en haar direct € 1.000,00 gaf.

Na de overval wordt op 5 november 2009 door [slachtoffer 2], de toenmalige echtgenoot van
[slachtoffer 1], verklaard dat bij de overval verschillende bundels met geld zijn weggenomen.
Eén van die bundels bestond uit € 500,00 biljetten. Op het laatste biljet van elke bundel had
hij het geldbedrag geschreven van de betreffende bundel.

Op 3 december 2009 vindt een doorzoeking plaats bij [betrokkene 2], een ex-vriendin van de
verdachte. Bij deze doorzoeking wordt buiten aan de achterzijde van de flat onder de
woning van [betrokkene 2] een toilettas met een bedrag van € 63.500,00 aangetroffen,
bestaande uit 127 biljetten van € 500,00. Zowel de verdachte als [betrokkene 2] heeft
verklaard dat de verdachte dit geld aan [betrokkene 2] heeft gegeven.

Nadat het geld bij [betrokkene 2] werd aangetroffen, zijn aan [slachtoffer 2] enkele foto
afdrukken getoond van de aangetroffen € 500,00 biljetten, waarop met de hand geschreven
geldbedragen zichtbaar waren. [slachtoffer 2] heeft deze met de hand geschreven bedragen
herkend als zijn eigen handschrift. Deze herkenning wordt ondersteund door een
deskundigenrapport betreffende forensisch schriftonderzoek van 29 januari 2018, waarin de
deskundige [betrokkene 15] het handschrift op kopieën van de aangetroffen bankbiljetten
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heeft vergeleken met het handschrift van [slachtoffer 2]. Uit dit rapport volgt naar het
oordeel van het hof dat het aannemelijk is dat het handschrift op de bankbiljetten die
[betrokkene 2] van de verdachte heeft gekregen, van [slachtoffer 2] is.

Hetgeen de raadsman ter terechtzitting in hoger beroep heeft aangevoerd met betrekking
tot de deskundigheid van [betrokkene 15], is naar het oordeel van het hof onvoldoende om
te concluderen dat de resultaten uit het rapport niet betrouwbaar zijn. Dat zelfde geldt voor
het feit dat de deskundige bij zijn onderzoek slechts kon beschikken over fotokopieën. De
deskundige heeft zich daar rekenschap van gegeven, maar desondanks een vergelijkend
onderzoek mogelijk geacht. Het verzoek tot bewijsuitsluiting van dit rapport wordt
verworpen en het hof zal dit rapport wel als bewijsmiddel bezigen.

Op grond van de bewijsmiddelen, en mede gelet op hetgeen hiervoor is overwogen, komt
het hof tot het oordeel dat de verdachte niet alleen geld heeft verkregen dat is
weggenomen bij de woningoverval op 30 oktober 2009, maar bovendien bij de uitvoering
van deze overval betrokken is geweest.

Medeplegen

Naar het oordeel van het hof kan bovendien bewezen worden dat de verdachte de overval
in de woning heeft medegepleegd. Uit de bewijsmiddelen volgt dat de verdachte de auto
heeft geregeld waarmee naar (de buurt van) de woning in [plaats] is gereden. Na de
woningoverval is de auto door de daders gebruikt om te vluchten. De verdachte heeft
daarna de auto weggemaakt door deze direct naar een garage te brengen. Voorts heeft de
verdachte gedeeld in een groot deel van de buit, gelet op onder meer het geld dat hij aan
[betrokkene 2] heeft gegeven en het geld dat zij reeds had overgemaakt of laten overmaken
naar de verdachte in de Dominicaanse Republiek. Naar het oordeel van het hof duidt dit erop
dat de verdachte een grote rol heeft gespeeld in de planning, organisatie en/of uitvoering
van de woningoverval.

De bewijsmiddelen bieden geen aanknopingspunt voor de vaststelling van de rollen die de
verschillende deelnemers hebben vervuld bij het plegen van het ten laste gelegde feit. Uit de
bewijsmiddelen volgt niet dat de verdachte degene was die de rode auto bestuurde rond de
tijd van de overval. De verdachte zelf heeft geen (aannemelijk geworden) verklaring
gegeven voor zijn rol bij de overval. Het hof stelt op grond van de bewijsmiddelen, en gelet
op het voorgaande vast dat sprake is geweest van een voldoende nauwe en bewuste
samenwerking tussen de verdachte en zijn mededaders om het medeplegen van de overval
bewezen te verklaren.

(...)”

In zijn arresten van 2 december 2014, ECLI:NL:HR:2014:3474, 24 maart 2015,
ECLI:NL:HR:2015:718 en 5 juli 2016, ECLI:NL:HR:2016:1316, heeft de Hoge Raad enige
algemene beschouwingen over het medeplegen gegeven, in het bijzonder gericht op de
afbakening tussen medeplegen en medeplichtigheid. Voor de kwalificatie medeplegen is
vereist dat sprake is van nauwe en bewuste samenwerking. Die kwalificatie is alleen
gerechtvaardigd als de bewezenverklaarde – intellectuele en/of materiële – bijdrage van de
verdachte aan het delict van voldoende gewicht is. Een en ander brengt mee dat wanneer
het tenlastegelegde medeplegen in de kern niet bestaat uit een gezamenlijke uitvoering,
maar uit gedragingen die met medeplichtigheid in verband plegen te worden gebracht (zoals
het verstrekken van inlichtingen, op de uitkijk staan, helpen bij de vlucht), op de rechter de
taak rust om in het geval dat hij toch tot een bewezenverklaring van het medeplegen komt,
in de bewijsvoering – dus in de bewijsmiddelen en zo nodig in een afzonderlijke
bewijsoverweging – dat medeplegen nauwkeurig te motiveren. Bij de vorming van zijn
oordeel dat sprake is van de voor medeplegen vereiste nauwe en bewuste samenwerking,
kan de rechter 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. Verder kan van
belang zijn in hoeverre de concrete omstandigheden van het geval door de rechter kunnen
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2.5

worden vastgesteld, in welk verband de procesopstelling van de verdachte een rol kan
spelen (vgl. HR 5 juli 2016, ECLI:NL:HR:2016:1315 en ECLI:NL:HR:2016:1323).

De omstandigheid dat de verdachte weigert een verklaring af te leggen of een bepaalde
vraag te beantwoorden kan op zichzelf, mede gelet op artikel 29 lid 1 van het Wetboek van
Strafvordering, 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 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.

Blijkens de bewijsvoering heeft het hof onder meer het volgende vastgesteld. Op vrijdag 30
oktober 2009 omstreeks 10.30 uur is door een aantal personen een overval gepleegd in een
woning aan de [a-straat] te [plaats], waarbij een contant bedrag van € 400.000 is
buitgemaakt. De overvallen persoon heeft drie donkere personen gezien. De daders zijn
daarna gevlucht in een rode Peugeot met kenteken [kenteken 1]. Omstreeks 10.20 uur heeft
een getuige in de buurt een rode Peugeot zien stoppen met vijf inzittenden (negroïde
personen), van wie er drie zijn uitgestapt. De verdachte heeft op deze dag in de ochtend
een auto – een rode Peugeot met kenteken [kenteken 1] – geleend van een kennis in
[plaats]. Deze auto is omstreeks 9.50 uur getankt bij een tankstation in [plaats]. In het
begin van de middag heeft de verdachte de auto naar een autobedrijf in [plaats] gebracht.
Daar heeft hij de auto verkocht voor de sloop en achtergelaten. Op 3 december 2009 heeft
de politie bij een ex-vriendin van de verdachte onder meer een contant geldbedrag van €
63.500 (127 biljetten van € 500) aangetroffen, waarvan is gebleken dat deze bij de overval
zijn buitgemaakt, en die door de verdachte bij zijn ex-vriendin in bewaring was gegeven. De
ex-vriendin heeft bovendien meerdere malen na de dag van de overval geldbedragen
overgemaakt naar de verdachte die toen in de Dominicaanse Republiek verbleef.

Het hof heeft in de hiervoor onder 2.2.3 weergegeven bewijsoverweging gemotiveerd op
grond waarvan naar zijn oordeel het tenlastegelegde medeplegen bewezen is. Het oordeel
van het hof dat de door hem in aanmerking genomen feiten en omstandigheden in hun
onderling verband en samenhang voldoende zijn om te kunnen spreken van een voor
medeplegen vereiste bewuste en nauwe samenwerking van de verdachte met zijn
mededaders, geeft niet blijk van een onjuiste rechtsopvatting en is niet onbegrijpelijk.
Daarbij wordt mede in aanmerking genomen dat het hof heeft vastgesteld dat de verdachte
de bij de overval gebruikte auto heeft geregeld, dat hij deze auto kort na de overval heeft
weggemaakt en dat hij de beschikking heeft gekregen over een groot deel van de buit,
hetgeen naar het oordeel van het hof duidt op een groot aandeel in de planning, organisatie
en/of uitvoering van de overval in de woning terwijl het hof in zijn oordeel heeft betrokken
dat de verdachte geen aannemelijke verklaring heeft gegeven die de redengevendheid van
verschillende bewijsmiddelen ontzenuwt.

Het cassatiemiddel faalt.

De Hoge Raad verwerpt het beroep.

Dit arrest is gewezen door de vice-president J. de Hullu als voorzitter, en de raadsheren J.C.A.M.
Claassens en M. Kuijer, in bijzijn van de waarnemend griffier E. Schnetz, en uitgesproken ter openbare
terechtzitting van 30 juni 2020.

3 Beslissing
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[verdachte] ,

geboren te [geboorteplaats] op [geboortedatum] 1979,

hierna: de verdachte.

1.  Het gerechtshof Amsterdam heeft de verdachte bij arrest van 1 maart 2019 wegens 1 primair
“diefstal voorafgegaan, vergezeld en gevolgd van geweld en bedreiging met geweld tegen
personen, gepleegd met het oogmerk om die diefstal voor te bereiden, die diefstal gemakkelijk te
maken en bij betrapping op heterdaad, aan zichzelf of andere deelnemers van 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 2 “witwassen” veroordeeld tot een
gevangenisstraf voor de duur van vijf jaren, met aftrek als bedoeld in art. 27 Sr.

2.  Het cassatieberoep is ingesteld namens de verdachte. Mr. N. van Schaik, advocaat te Utrecht, heeft
één middel van cassatie voorgesteld.

3.  Het middel komt op tegen het onder 1 primair bewezen verklaarde ‘medeplegen’ van de
gekwalificeerde diefstal.

4.  Ten laste van de verdachte is onder 1 primair bewezen verklaard dat:

“hij op 30 oktober 2009 te [plaats] , tezamen en in vereniging met anderen, met het oogmerk van
wederrechtelijke toe-eigening heeft weggenomen een groot geldbedrag (ongeveer 400.000 euro),
toebehorende aan [slachtoffer 1] en/of [slachtoffer 2] , welke diefstal werd voorafgegaan en
vergezeld en gevolgd van geweld en bedreiging met geweld tegen [slachtoffer 1] , gepleegd met het
oogmerk die diefstal voor te bereiden en gemakkelijk te maken en om bij betrapping op heterdaad
aan zichzelf en aan zijn mededaders hetzij de vlucht mogelijk te maken, hetzij het bezit van het
gestolene te verzekeren, welk geweld en welke bedreiging met geweld hierin bestonden dat
verdachte en/of zijn mededaders;

- voorzien van een vuurwapen of een daarop gelijkend voorwerp, een mes en duct tape, de woning
van die [slachtoffer 1] en [slachtoffer 2] zijn binnengedrongen/binnengegaan,

- een muts of zak over het hoofd van voornoemde [slachtoffer 1] hebben getrokken;

- de enkels van die [slachtoffer 1] aan elkaar hebben gebonden;

- hebben gezegd “je weet waarvoor we komen... waar ligt het geld?”;

- een mes bij/tegen de keel en de rug van die [slachtoffer 1] hebben gehouden;

- een vuurwapen of een daarop gelijkend voorwerp, althans een hard voorwerp tegen het
achterhoofd van die [slachtoffer 1] hebben gezet en gezegd haar dood te schieten;

- tegen die [slachtoffer 1] hebben gezegd dat haar man zou worden doodgeschoten en

- de handen van die [slachtoffer 1] hebben vastgebonden;

5. Deze bewezenverklaring steunt onder meer op de volgende bewijsmiddelen1:

“1. De verklaring van verdachte, afgelegd ter terechtzitting in eerste aanleg van 15 februari
2018.

Deze verklaring houdt in, voor zover van belang en zakelijk weergegeven:

Ik word ook wel [verdachte] genoemd.

Ik heb die rode Peugeot (het hof begrijpt: met kenteken [kenteken 1] ) op 30 oktober 2009 omstreeks
10.00 uur geleend van [betrokkene 1] . Ik heb deze auto diezelfde middag naar de garage gebracht.

De € 63.500,- die bij [betrokkene 2] is aangetroffen, komt van mij. Zij bewaarde dit geld voor mij. Het
klopt dat ik op 3 november 2009 naar de Dominicaanse Republiek ben gevlogen. Ik heb de boeking
cash betaald voor mijzelf, mijn broertje [betrokkene 3] en mijn vriendin [betrokkene 4] . In de
Dominicaanse Republiek heb ik ook het appartement waar we verbleven betaald. Ik heb voor de
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terugreis de tickets van [betrokkene 4] en [betrokkene 5] tegen betaling vernieuwd omdat zij te laat
waren voor hun vliegtuig. [betrokkene 2] heeft zelf en via andere mensen met Western Union geld
naar mij gestuurd toen ik in de Dominicaanse Republiek verbleef. Ik heb mensen die dichtbij Western
Union in de buurt waren het geld vervolgens laten ophalen.

2. Een niet ambtsedig proces-verbaal van aangifte (…) van 30 oktober 2009, door de bevoegde
opsporingsambtenaar (…), (…).

Dit proces-verbaal houdt in, voor zover van belang en zakelijk weergegeven, als de op 30 oktober
2009 tegenover verbalisant afgelegde verklaring van [slachtoffer 1]:

Tussen vrijdag 30 oktober 2009 te 10.36 uur en vrijdag 30 oktober 2009 te 10.40 uur werd op de [a-
straat 1] , [postcode] [plaats] , het feit gepleegd. Vrijdag 30 oktober tussen 10.33 uur en 10.35 uur
moest ik heel even in mijn woning zijn aan de [a-straat 1] in [plaats] . (..) Ik zag in mijn ooghoek dat
er iets of iemand aan kwam in mijn richting vanaf buiten. Ik keek toen in de richting en zag en voelde
direct dat er iets over mijn hoofd werd gedaan. Op het moment dat ik naar buiten keek zag ik drie
personen aan komen lopen. Ik zag dat het donkere personen waren, allen donker gekleed. Direct
hierna, toen ik de zak over mijn hoofd had gekregen, werd ik de woonkamer in geduwd en ik hoorde
dat een manspersoon zei dat ik rustig moest doen. Ik werd eerst omgedraaid, en werd toen de
woonkamer in geduwd. (..) Ik voelde dat iemand mijn enkels aan elkaar vast bond. Achteraf bleek dat
dit was door middel van duck-tape. Ik zag nog wel, voordat de zak over mijn hoofd werd gedaan, in
een flits, dat een persoon een zwart pistool in een van zijn handen hield.

Op het moment dat ik in de woonkamer kwam, moest ik op de grond gaan liggen. Ik voelde dat een
van de personen mij vast hield aan mijn linkerarm. Op die manier werd ook druk uitgeoefend op mij en
werd ik in de richting van de grond bewogen. Ik hoorde die persoon ondertussen zeggen dat ik moest
gaan liggen wat ik ook deed. (..) Ik hoorde een persoon vroeg aan mij: “je weet wat ik, je weet
waarvoor we komen...Waar ligt het geld?” Ik voelde dat er een hard voorwerp tegen mijn hoofd
gedrukt werd. Ik voelde ook dat iemand de muts van mijn hoofd iets omhoog deed, waarna er door
iemand een mes onder mijn gezicht werd geschoven. Vervolgens zag ik dat dit mes weer uit mijn zicht
werd gehaald en voelde direct dat hij, kennelijk met dit mes, in mijn rug prikte. (..) Ik voelde dat
iemand, vlak hierna, nadat ik hoorde dat de voordeur werd dichtgedaan, hard het vuurwapen op mijn
achterhoofd zette. Ik hoorde de man zeggen dat het menens was en dat hij mij dood zou schieten. (..)

Ik heb twee mannen horen praten en overleggen met elkaar. Ondertussen had ik nog steeds het
vuurwapen op mijn hoofd. Een persoon bleef dus steeds bij mij en hield, denk ik, een knie in mijn rug.
Ik hoorde dat een man zei dat ik het moest zeggen, anders zou hij mijn man doodschieten op het
werk. (..)

Ik hoorde dat diegene die op mijn rug zat tegen mij zei: “Zit het geld in de die roze tas met die
balletjes? Ik heb toen maar gezegd dat dat zo was. (..) Ik hoorde dat de mannen naar beneden
kwamen lopen/rennen. Ik werd vervolgens door een van de mannen vastgebonden aan mijn handen,
naar later bleek, ook middels duck-tape. Er zat een bedrag van 400.000 euro in die roze tas. In deze
roze tas zat een vuilniszak waarin het geld zat. De mannen hebben de vuilniszak uit deze roze tas
gehaald, waarna ze zijn weggegaan. (..)

Ik hoorde, voordat ze vertrokken, een van de mannen zeggen tegen mij dat ik niet moest schreeuwen
en dat ik moest wachten met losmaken. (..)

3. Een proces-verbaal van verhoor getuige (…) van 30 oktober 2009, in de wettelijke vorm
opgemaakt door de bevoegde opsporingsambtenaar (…), (…).

Dit proces-verbaal houdt in, voor zover van belang en zakelijk weergegeven, als de op 30 oktober
2009 tegenover verbalisant afgelegde verklaring van [betrokkene 6]:

Op vrijdag 30 oktober 2009, omstreeks 10.20 uur, keek ik uit het raam van de [school] op de [b-straat]
en zag dat een klein rood oud autootje stopte achter de auto van mijn begeleidster. Ik zag dat er 5
negers in deze auto zaten. Ik zag dat zij eerst even in gesprek waren en daarna zag ik dat er drie
mannen achter uit de auto stapten. (..) Ik zag dat twee hun capuchon op deden en daarna zag ik ze
niet meer. De derde man deed zijn capuchon op en ging een spieroefening doen. Vervolgens zag ik dat
hij weg rende in de richting van de [c-straat] . (..) Ik zag vervolgens dat de auto weg reed in de
richting van de [d-straat] . Het moet een oud vierkantig klein rood autootje zijn.
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4. Een proces-verbaal van verhoor getuige (…) van 6 november 2009, in de wettelijke vorm
opgemaakt door de bevoegde opsporingsambtenaar (…), (…).

Dit proces-verbaal houdt in, voor zover van belang en zakelijk weergegeven, als de op 6 november
tegenover verbalisanten afgelegde verklaring van [betrokkene 6]:

U toont mij foto’s van een rode auto (het hof begrijpt: foto ’s van de inbeslaggenomen rode Peugeot met
kenteken [kenteken 1]). Ik kan u vertellen dat het inderdaad zo’n soort auto was. De auto was in ieder
geval een Peugeot.

5. Een proces-verbaal van verhoor getuige (…) van 9 november 2009, in de wettelijke vorm
opgemaakt door de bevoegde opsporingsambtenaar (…), (…).

Dit proces-verbaal houdt in, voor zover van belang en zakelijk weergegeven, als de op 9 november
2009 tegenover verbalisant afgelegde verklaring van [betrokkene 7]:

Op vrijdag 30 oktober 2009, even voor 10.30 uur, fietste ik over de [c-straat] in [plaats] . Ik fietste
richting de [e-straat] . De [c-straat] gaat over in de [f-straat] en toen ik net voorbij de [g-straat]
fietste zag ik drie (3) personen. Twee (2) liepen er naast elkaar en de derde kwam achter hun
aangerend. Hij rende op ongeveer een (1) meter achter die twee. De drie liepen over de [f-straat] , ter
hoogte van de ingang naar het [h-straat] . Die eerste twee praatten met elkaar. Ze liepen versneld.
Een (1) van die twee had een halfvolle vuilniszak in zijn handen geklemd. Ik zag dat er iets
rechtshoekigs in de zak zat, iets stevigs.

6. Een proces-verbaal van verhoor getuige (…) van 4 november 2009, in de wettelijke vorm
opgemaakt door de bevoegde opsporingsambtenaar (…), (…).

Dit proces-verbaal houdt in, voor zover van belang en zakelijk weergegeven, als de op 3 november
2009 tegenover verbalisant afgelegde verklaring van Pieter [betrokkene 8]:

Op vrijdag 30 oktober 2009 omstreeks 10.30 uur fietste ik vanaf de [i-straat] linksaf de [c-straat] op.
Nadat ik net de [c-straat] was opgereden zag ik vanuit de [a-straat 1] jongens komen rennen. Zij
renden linksaf de [c-straat] op. Ik zag dat een van beiden een vuilniszak bij zich droeg. Ik zag dat zij
renden en daarbij heel zenuwachtig om zich heen keken. Ik zag dat zij een heel klein stukje het [h-
straat] in renden, maar ook direct weer terugkwamen naar de [c-straat] . Ik zag dat zij daar bleven
rondhangen. Al heel snel zag ik een klein rood autootje aan komen rijden. Deze reed over de [c-
straat] en kwam vanuit de richting van het hertenkamp. Ik zag dat deze auto hard reed en dat de
auto stopte bij de bestelbus van [betrokkene 9] . Die stond op het hoekje van de [i-straat] met de [c-
straat] . Ik zag dat er een (1) persoon in die auto zat en dat was de bestuurder. Ik zag dat het een 4-
deurs auto was. Ik zag de jongen die de vuilniszak vasthield links achter instapte, dus achter de
bestuurder, en ging zitten. Ik zag dat de tweede jongen achter de auto om liep en rechts naast de
bestuurder instapte en ging zitten. Ik zag toen dat de auto hard doorreed over de [c-straat] richting
[e-straat] . (..) Ik zag toen een postbode lopen op het [h-straat] . Ik heb hem gevraagd om een briefje
en een pen. Ik heb het kenteken gezegd en dat heeft de postbode voor mij opgeschreven. (..)

Verder zag ik dat op het moment dat die jongens bij het busje van [betrokkene 9] liepen, dat er vanuit
de [a-straat] nog een jongen kwam lopen. Ik zag dat hij eerst liep en toen hij mij zag staan ging
joggen. Op datzelfde moment zag ik dat er ook een jongen vanaf de [i-straat] richting de [c-straat]
kwam lopen en ging joggen toen hij mij zag. Ik zag beide joggers de [i-straat] inlopen.

(…)

10. Een proces-verbaal van verhoor van getuige (…) van 3 november 2009, in de wettelijke vorm
opgemaakt door de bevoegde opsporingsambtenaren(…), (…).

Dit proces-verbaal houdt in, voor zover van belang en zakelijk weergegeven, als de op 3 november
2009 tegenover verbalisanten afgelegde verklaring van [betrokkene 10]:

[verdachte] wordt door mij [verdachte] genoemd. Ik heb een rode Peugeot 306 op mijn naam staan.
Die auto is in gebruik bij mijn zus [betrokkene 1] . (..) [verdachte] gebruikt de rode Peugeot vaak van
[betrokkene 1] . Afgelopen donderdag of vrijdag heeft [verdachte] de auto naar autobedrijf in Alkmaar
gebracht.

11. Een proces-verbaal van verhoor getuige (…) van 3 november 2009, in de wettelijke vorm
opgemaakt door de bevoegde opsporingsambtenaren (…), (…).

357



Dit proces-verbaal houdt in, voor zover van belang en zakelijk weergegeven, als de op 3 november
2009 tegenover verbalisanten afgelegde verklaring van [betrokkene 1]:

Ik woon op het adres [j-straat 1] te [plaats] . De auto merk Peugeot, type 306, kleur rood, is
eigendom van mijn tweelingzus [betrokkene 10] . Ik heb deze auto enige tijd van haar in bruikleen.

(..) Ongeveer 1 tot 1,5 maand geleden kwam [verdachte] bij mij aan de deur. Ik ken hem sinds hij een
relatie had met mijn zus [betrokkene 10] . (..) Vanaf die tijd verblijft [verdachte] veelal bij mij in huis.
(..) Op vrijdag 30 oktober 2009 was [verdachte] in de ochtend bij mij thuis. Hij vroeg aan mij of hij de
rode Peugeot 306 mocht lenen. Hij kreeg van mij de autosleutels. Die ochtend omstreeks 10.00 uur
ging hij met de auto weg. (..) In de tijd dat hij bij mij verbleef had hij geen werk en ook geen uitkering.
Dezelfde ochtend, vrijdag 30 oktober 2009, tussen 12.00 uur en 13.00 uur was [verdachte] weer
terug bij mij in de woning. Toen hij binnen was in de woning vertelde hij mij dat hij de auto van mij
naar de garage had gebracht. (..) Wel was het voor mij vreemd dat ik toen hij binnenkwam en vertelde
dat de auto bij de garage stond meteen van hem 1000 (duizend) euro kreeg. Ik zag dat hij dat geld al
in zijn handen voor mij had. (..) [verdachte] beschikte eigenlijk niet vaker over geld, want hij heeft
diverse malen bedragen van 5 of 10 euro geleend.

12. Een proces-verbaal verhoor getuige (…) van 3 november 2009, in de wettelijke vorm
opgemaakt door de bevoegde opsporingsambtenaren (…), (…).

Dit proces-verbaal houdt in, voor zover van belang en zakelijk weergegeven, als de op 3 november
2009 tegenover verbalisanten afgelegde verklaring van [betrokkene 11]:

Afgelopen week, zaterdag 31 oktober 2009 kwam de eigenaar van de Peugeot 306, voorzien van het
kenteken [kenteken 1] naar het garagebedrijf aan de [k-straat] om de auto te verkopen of om te
ruilen voor een andere. Diezelfde week, ik denk dat het vrijdag was, maar kan ook donderdag zijn
geweest (opm. verbalisant 29 of 30 oktober 2009) omstreeks 14.00 uur kwam de (ex) vriend van de
eigenaar van de auto met deze auto bij het garagebedrijf. Hij wilde de auto verkopen voor de sloop.

13. Een proces-verbaal van verhoor getuige (…) van 7 november 2009, in de wettelijke vorm
opgemaakt door de bevoegde opsporingsambtenaren (…), (…).

Dit proces-verbaal houdt in, voor zover van belang en zakelijk weergegeven, als de op 7 november
2009 tegenover verbalisanten afgelegde verklaring van [betrokkene 11]:

Ik wist tijdens het verhoor op 3 november 2009 niet meer precies de dag dat die persoon met die
Peugeot hier op het autobedrijf is geweest. Ik heb daar nog over nagedacht en het blijkt dus op
vrijdagmiddag 30 oktober 2009 te zijn geweest. Het was in het begin van de middag. U toont mij nu
een politiefoto van een persoon. Dat is de jongen die op vrijdagmiddag 30 oktober 2009 met de rode
Peugeot 306, kenteken [kenteken 1] aankwam en deze heeft laten staan. Ik herken de man op de
foto als die man.

14. Een proces-verbaal van bevindingen (…) van 7 november 2009, in de wettelijke vorm
opgemaakt door de bevoegde opsporingsambtenaren (…), (…).

Dit proces-verbaal houdt in, voor zover van belang en zakelijk weergegeven, als mededeling van de
verbalisanten:

Op zaterdag 7 november 2009 toonden wij verbalisanten aan de getuige [betrokkene 11] de politie-
verdachte foto voorzien van nummer PL1000:05:10105. Wij verbalisanten verklaren dat op de
getoonde foto is afgebeeld [verdachte] .

(…)

18. Een proces-verbaal van bevindingen (…) van 3 december 2009, in de wettelijke vorm
opgemaakt door de bevoegde opsporingsambtenaar (…), (…).

Dit proces-verbaal houdt in, voor zover belang en zakelijk weergegeven, als mededeling van de
verbalisant:

Op 3 december 2009, te 07.30 uur, werd in perceel [l-straat 1] te [plaats] [betrokkene 2] ,
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aangehouden. Op een gegeven moment zag ik, verbalisant, dat [betrokkene 2] naar de keuken liep.
Ik zag dat zij met een potlood iets op een brief schreef. Vervolgens zag ik, dat zij de brief aan haar
moeder gaf. (..) Ik, verbalisant, heb de brief van haar moeder afgepakt. Meteen daarna griste
[betrokkene 2] de brief uit mijn handen en liep richting de wc. Ik, verbalisant, zag dat [betrokkene 2]
de wc inliep. Vervolgens heb ik samen met de aanwezige verbalisanten [verbalisant 1] en [verbalisant
2] haar uit de wc getrokken. Ik, verbalisant, zag en voelde dat [betrokkene 2] meerdere keren
probeerde bij de ketting van de stortbak te komen. Uiteindelijk wisten wij [betrokkene 2] onder
controle te krijgen. Ik, verbalisant, heb de brief veiliggesteld. Volgens de tolk was op de brief
geschreven:

‘Mama pak het ding achter + auto met mijn ding van koud’.

Op donderdag 3 december 2009, omstreeks 11.00 uur, werd door [verbalisant 3] , buitengewoon
opsporingsambtenaar, achter de flat een bruinkleurige toilettas aangetroffen. De tas lag op het trottoir
onder de woning van [betrokkene 2] . De tas is veiliggesteld. Bij nader onderzoek bleek dat er een
geldbedrag van 63.500 euro (127 biljetten van 500 euro) in de toilettas zat.

19. Een proces-verbaal van inbeslagneming (…) van 3 december 2009, in de wettelijke vorm
opgemaakt door de bevoegde opsporingsambtenaar (…), (…).

Dit proces-verbaal houdt in, voor zover van belang en zakelijk weergegeven:

Op donderdag 3 december 2009 te 08:45 uur vond in perceel [l-straat 1] te [plaats] onder leiding en
in aanwezigheid van de Rechter-Commissaris te Alkmaar van Steijnen een doorzoeking ter
inbeslagneming plaats. Hierbij werden de navolgende goederen in beslag genomen:

Vertrek A = Hal en meterkast

- Wester Union bon € 51.602,59. (het hof begrijpt: Dominicaanse peso)

Vertrek F = woonkamer

- Envelop van D-reizen met reisgegevens van [betrokkene 2] 15-11-2009 t/m 22-11-2009 naar Puerto
Plata en terug naar Amsterdam.

Envelop van D-reizen met reisgegevens van [betrokkene 2] en [betrokkene 2] 6-12-2009 t/m 20-12-
2009 naar Puerto Plata en terug naar Amsterdam
Vertrek G = grote slaapkamer ( [betrokkene 2] ) (..)
briefje met adressen [betrokkene 12] en [betrokkene 13]

- Stortingsbewijs Western Union tnv [betrokkene 14] € 49.890,44 (het hof begrijpt: Dominicaanse peso)

Vertrek K: Auto Opel Corsa [kenteken 2]

- Briefje met adressen

Buiten aan achterzijde flat onder de woning [betrokkene 2] op het trottoir en voor de bossage.

- Toilettas met daarin € 63.500 (127 biljetten van € 500).

20. Een proces-verbaal van verhoor aangever met nummer 2009116571-40 van 5 november
2009, in de wettelijke vorm opgemaakt door de bevoegde opsporingsambtenaar (…), (…).

Dit proces-verbaal houdt in, voor zover van belang en zakelijk weergegeven, als de op 5 november
2009 tegenover verbalisanten afgelegde verklaring van [slachtoffer 2]:

U vraagt mij naar het bundelen van het geld. (..) Ook was er nog een (1) bundeltje van 100.000 euro.
Deze bestond uit 500 euro biljetten. Ik had de biljetten gebundeld middels dunne elastieken. Op het
laatste biljet van iedere bundel had ik met de hand het geldbedrag geschreven van betreffende
bundel.

21. Een proces-verbaal van verhoor aangever (…) van 4 december 2009, in de wettelijke vorm
opgemaakt door de bevoegde opsporingsambtenaren (…).

Dit proces-verbaal houdt in, voor zover van belang en zakelijk weergegeven, als de op 3 december
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tegenover verbalisanten afgelegde verklaring van [slachtoffer 2]:

U toont mij afdrukken van 500 euro bankbiljetten, waarop met de hand geschreven bedragen staan.
Ik herken het handschrift als mijn handschrift.

22. Een deskundigenrapport betreffende forensisch schriftonderzoek van 29 januari 2018,
opgesteld door [betrokkene 15] , (…).

Dit rapport houdt in, voor zover van belang en zakelijk weergegeven:

Op basis van de vraagstelling kunnen de volgende, elkaar uitsluitende hypothesen met betrekking tot
het schrijverschap van het betwiste handschrift worden opgesteld:

H1. Het handschrift op de in de materiaalopstelling onder punt 2.1 bij betwist handschrift vermelde
stukken van overtuiging is geschreven door [slachtoffer 2] .

H2. Het handschrift op de in de materiaalopstelling onder punt 2.1 bij betwist handschrift vermelde
stukken van overtuiging is niet door [slachtoffer 2] , maar door een of meerdere andere personen
vervaardigd.

(…)

5. Interpretatie van de onderzoeksbevindingen

De op de bankbiljetten voorkomend cijfers 2, 3, 4, en 5 wijken in het bewegingsverloop en de
vormgeving van de standaardmodellen af en de kenmerken in deze cijfers kunnen niet alleen een
onderscheidend, maar ook een schrijverspecifiek karakter worden toegekend. Deze kenmerken komen
op overeenkomstige wijze in het referentiemateriaal van [slachtoffer 2] voor en de kans dat een ander
persoon dan [slachtoffer 2] dezelfde combinatie van kenmerken in zijn of haar handschrift heeft kan
als relatief gering worden ingeschat.

6. Conclusies

De bevindingen met betrekking tot het handschrift op de ter onderzoek aangeboden bankbiljetten X1
- X5 en X9 zijn veel waarschijnlijker wanneer hypothese H1 waar is, dan wanneer hypothese H2 waar
is.

De bevindingen met betrekking tot het handschrift op de ter onderzoek aangeboden bankbiljetten X6
- X8 en X10 zijn even waarschijnlijk wanneer hypothese H1 waar is, dan wanneer hypothese H2 waar
is.

(...)”

6. Het bestreden arrest bevat ten aanzien van feit 1 de volgende bewijsoverwegingen:

“Bewijsoverweging feit 1

De raadsman heeft aangevoerd dat de verdachte dient te worden vrijgesproken voor feit 1 wegens
een gebrek aan wettig en overtuigend bewijs. Het bewijs is zwak en veel bewijs bestaat uit
verklaringen ‘van horen zeggen’. De raadsman heeft ook verzocht het rapport met betrekking tot de
handschriftanalyse uit te sluiten van het bewijs.

De verdachte heeft betrokkenheid bij de woningoverval ontkend. De verdachte heeft ter terechtzitting
in hoger beroep verklaard dat hij wel een auto heeft geleend van [betrokkene 1] , maar dat hij
daarmee rechtstreeks naar de garage is gereden en dat dit vermoedelijk in de middag is geweest.

Betrokkenheid verdachte bij woningoverval

De verdachte heeft ter terechtzitting in eerste aanleg verklaard dat hij op 30 oktober 2009 omstreeks
10.00 uur de rode Peugeot van [betrokkene 1] met kenteken [kenteken 1] heeft geleend en die ’s
middags naar de garage heeft gebracht. Deze verklaring van de verdachte komt overeen met de
verklaring van [betrokkene 1] , die ook heeft verklaard dat de verdachte op die dag omstreeks 10.00
uur met de auto wegging en dat de verdachte tussen 12.00 en 13.00 uur weer terug kwam zonder
auto. Deze verklaring vindt verder bovendien steun in bewijsmiddelen waaruit volgt dat de rode
Peugeot vanaf ongeveer 10.00 uur op diverse plekken in [plaats] is gezien, waaronder in de buurt van
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de plek waar de woningoverval heeft plaatsgevonden. Gelet op deze bewijsmiddelen acht het hof de
verklaring van de verdachte die hij heeft afgelegd ter terechtzitting in hoger beroep, inhoudende dat
hij de rode Peugeot van [betrokkene 1] heeft geleend en daarmee in de middag rechtstreeks naar de
garage is gereden, niet geloofwaardig. Hierbij is eveneens van belang dat door de verdediging geen
enkele omstandigheid is aangedragen op grond waarvan aannemelijk is dat de verklaring die volgens
het proces-verbaal ter terechtzitting in eerste aanleg is afgelegd door de verdachte, onjuist zou zijn
geweest of onjuist zou zijn genoteerd.

Het hof zal daarom uitgaan van de juistheid van hetgeen de verdachte ter terechtzitting in eerste
aanleg heeft verklaard met betrekking tot het tijdstip van het lenen van de auto.

Het hof gaat voorts uit van de volgende feiten en omstandigheden, volgend uit de bewijsmiddelen.

Op 30 oktober 2009 vindt omstreeks 10.36 uur een woningoverval plaats op de [a-straat 1] te
[plaats] . Slachtoffer [slachtoffer 1] wordt hierbij vastgebonden en bedreigd door minstens drie
personen. Er wordt een bedrag van ongeveer € 400.000,00 aan contant geld buit gemaakt. Dit geld
zit in een vuilniszak, die door de daders wordt meegenomen.

Uit camerabeelden blijkt dat een rode Peugeot zich rond 10.32 uur bevond in de buurt van de [a-
straat] te [plaats] . Door de getuigen [betrokkene 7] en [betrokkene 8] wordt rond dat tijdstip
waargenomen dat twee negroïde mannen in de buurt van de [a-straat] te [plaats] met een vuilniszak
lopen, waarover getuige [betrokkene 7] opmerkt dat in de vuilniszak iets rechthoekigs en stevigs zat.
Door de getuige [betrokkene 8] wordt gezien dat de personen met de vuilniszak in een kleine, rode
auto stappen. Hij noteert het kenteken van de auto: [kenteken 1] .

Uit de verklaring van getuige [betrokkene 11] volgt dat de verdachte op dezelfde dag aan het begin
van de middag de rode Peugeot heeft ingeleverd, omdat hij de auto wilde verkopen voor de sloop. Dit
komt overeen met de verklaring van [betrokkene 1] , die heeft verklaard dat de verdachte tussen
12.00 en 13.00 uur bij haar terugkwam en vertelde dat de auto bij de garage stond en haar direct €
1.000,00 gaf.

Na de overval wordt op 5 november 2009 door [slachtoffer 2] , de toenmalige echtgenoot van
[slachtoffer 1] , verklaard dat bij de overval verschillende bundels met geld zijn weggenomen. Eén van
die bundels bestond uit € 500,00 biljetten. Op het laatste biljet van elke bundel had hij het
geldbedrag geschreven van de betreffende bundel.

Op 3 december 2009 vindt een doorzoeking plaats bij [betrokkene 2] , een ex-vriendin van de
verdachte. Bij deze doorzoeking wordt buiten aan de achterzijde van de flat onder de woning van
[betrokkene 2] een toilettas met een bedrag van € 63.500,00 aangetroffen, bestaande uit 127
biljetten van € 500,00. Zowel de verdachte als [betrokkene 2] heeft verklaard dat de verdachte dit
geld aan [betrokkene 2] heeft gegeven.

Nadat het geld bij [betrokkene 2] werd aangetroffen, zijn aan [slachtoffer 2] enkele foto afdrukken
getoond van de aangetroffen € 500,00 biljetten, waarop met de hand geschreven geldbedragen
zichtbaar waren. [slachtoffer 2] heeft deze met de hand geschreven bedragen herkend als zijn eigen
handschrift. Deze herkenning wordt ondersteund door een deskundigenrapport betreffende forensisch
schriftonderzoek van 29 januari 2018, waarin de deskundige [betrokkene 15] het handschrift op
kopieën van de aangetroffen bankbiljetten heeft vergeleken met het handschrift van [slachtoffer 2] .
Uit dit rapport volgt naar het oordeel van het hof dat het aannemelijk is dat het handschrift op de
bankbiljetten die [betrokkene 2] van de verdachte heeft gekregen, van [slachtoffer 2] is.

Hetgeen de raadsman ter terechtzitting in hoger beroep heeft aangevoerd met betrekking tot de
deskundigheid van [betrokkene 15] , is naar het oordeel van het hof onvoldoende om te concluderen
dat de resultaten uit het rapport niet betrouwbaar zijn. Dat zelfde geldt voor het feit dat de
deskundige bij zijn onderzoek slechts kon beschikken over fotokopieën. De deskundige heeft zich daar
rekenschap van gegeven, maar desondanks een vergelijkend onderzoek mogelijk geacht. Het verzoek
tot bewijsuitsluiting van dit rapport wordt verworpen en het hof zal dit rapport wel als bewijsmiddel
bezigen.

Op grond van de bewijsmiddelen, en mede gelet op hetgeen hiervoor is overwogen, komt het hof tot
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het oordeel dat de verdachte niet alleen geld heeft verkregen dat is weggenomen bij de
woningoverval op 30 oktober 2009, maar bovendien bij de uitvoering van deze overval betrokken is
geweest.

Medeplegen

Naar het oordeel van het hof kan bovendien bewezen worden dat de verdachte de overval in de
woning heeft medegepleegd. Uit de bewijsmiddelen volgt dat de verdachte de auto heeft geregeld
waarmee naar (de buurt van) de woning in [plaats] is gereden. Na de woningoverval is de auto door
de daders gebruikt om te vluchten. De verdachte heeft daarna de auto weggemaakt door deze direct
naar een garage te brengen. Voorts heeft de verdachte gedeeld in een groot deel van de buit, gelet
op onder meer het geld dat hij aan [betrokkene 2] heeft gegeven en het geld dat zij reeds had
overgemaakt of laten overmaken naar de verdachte in de Dominicaanse Republiek. Naar het oordeel
van het hof duidt dit erop dat de verdachte een grote rol heeft gespeeld in de planning, organisatie
en/of uitvoering van de woningoverval.

De bewijsmiddelen bieden geen aanknopingspunt voor de vaststelling van de rollen die de
verschillende deelnemers hebben vervuld bij het plegen van het ten laste gelegde feit. Uit de
bewijsmiddelen volgt niet dat de verdachte degene was die de rode auto bestuurde rond de tijd van
de overval. De verdachte zelf heeft geen (aannemelijk geworden) verklaring gegeven voor zijn rol bij
de overval. Het hof stelt op grond van de bewijsmiddelen, en gelet op het voorgaande vast dat sprake
is geweest van een voldoende nauwe en bewuste samenwerking tussen de verdachte en zijn
mededaders om het medeplegen van de overval bewezen te verklaren.

De verklaringen van getuige [betrokkene 16] en [slachtoffer 2] over hetgeen de broer van de
verdachte tegen hen zou hebben gezegd over de rol van de verdachte, zal het hof – in tegenstelling
tot de rechtbank – niet gebruiken voor het bewijs.”

7. Volgens de steller van het middel betreft de door het hof vastgestelde bijdrage van de verdachte
aan de woningoverval gedragingen die duiden op medeplichtigheid en niet op medeplegen. Daarbij
gaat het om het regelen van de auto ten behoeve van het feit en het naar de garage brengen van de
auto na het feit. De steller van het middel wijst er daarbij op dat het hof, anders dan de rechtbank,
niet heeft vastgesteld dat het de verdachte was die de auto bestuurde waarmee de mededaders naar
de plaats van de overval zijn gebracht en waarmee zij nadien zijn gevlucht. Het hof had volgens de
steller van het middel daarom in de bewijsmotivering nadere aandacht moeten besteden aan onder
meer de intensiteit van de samenwerking, de onderlinge taakverdeling, de rol in de voorbereiding,
uitvoering of afhandeling van het delict en het belang van de rol van de verdachte. De overweging van
het hof dat de verdachte geen aannemelijke verklaring heeft gegeven voor zijn rol kan volgens de
steller van het middel het ‘gat’ in de bewijsvoering voor medeplegen niet dichten, omdat er geen
sprake is van een situatie waarin de verdachte kort na het plegen van het feit wordt aangetroffen in
omstandigheden die wijzen op de betrokkenheid bij het strafbare feit. In het licht van het
voorafgaande is het bewezen verklaarde ‘medeplegen’ volgens de steller van het middel ontoereikend
gemotiveerd.

8. Het bewezen verklaarde feit is mede geënt op de strafbepaling van art. 312, tweede lid, onder 2°,
Sr. Het in die bepaling opgenomen bestanddeel “door twee of meer verenigde personen” brengt tot
uitdrukking dat sprake is van “medeplegen” in de zin van art. 47 Sr. Voor een bewezenverklaring van
medeplegen is vereist dat sprake is van een voldoende nauwe en bewuste samenwerking met een
ander of anderen.2 De vraag wanneer de samenwerking zo nauw en bewust is geweest dat van
medeplegen mag worden gesproken, is niet in algemene zin te beantwoorden maar vergt een
beoordeling van de concrete omstandigheden van het geval. De verdachte zal in ieder geval een –
intellectuele en/of materiele – bijdrage van voldoende gewicht moeten hebben geleverd. De bijdrage
van de medepleger zal in de regel worden geleverd tijdens het begaan van het strafbaar feit in de
vorm van een gezamenlijke uitvoering van het feit. Een geringe rol of het ontbreken van enige rol in
de uitvoering van het delict zal moeten worden gecompenseerd, bijvoorbeeld door een grotere rol in
de voorbereiding. Indien het medeplegen in de kern niet bestaat uit een gezamenlijke uitvoering,
maar uit gedragingen die met medeplichtigheid in verband plegen te worden gebracht (zoals op de
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uitkijk staan of helpen bij de vlucht), rust er op de rechter een zwaardere motiveringsplicht om tot
veroordeling wegens medeplegen te komen. Bij de beoordeling of sprake is van medeplegen kan door
de rechter onder meer rekening worden gehouden met 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 grote
betekenis toekomt.

9. Bij het bewijs van diefstal in vereniging kan in voorkomende gevallen ten aanzien van de toedracht
van de diefstal wel worden vastgesteld dat deze door “verenigde personen” is begaan, maar niet
precies wie wat heeft gedaan. In dergelijke gevallen kan de proceshouding van de verdachte, in het
bijzonder het uitblijven van een aannemelijke verklaring, een rol spelen. Dat is bijvoorbeeld het geval
wanneer de verdachte kort na een diefstal wordt aangetroffen in omstandigheden die op
betrokkenheid bij dit strafbare feit duiden, terwijl er geen contra-indicaties ten aanzien van het
medeplegen door de verdachte zijn aangevoerd.3

10. In de rechtspraak van de Hoge Raad lijkt in toenemende mate het bestaan van een vooraf voor
alle deelnemers duidelijk plan een relevant aandachtspunt voor de beoordeling of sprake is van
medeplegen.4 In geval sprake is van het gezamenlijk optrekken met het oog op het realiseren van een
gezamenlijk plan kan sprake zijn van medeplegen, ook al zouden de door de verdachte afzonderlijke
gedragingen elk op zichzelf beschouwd niet als een bijdrage van voldoende gewicht aan de ten laste
gelegde feiten kunnen worden aangemerkt.5 Ik wijs in dit verband op HR 4 februari 2020,
ECLI:NL:HR:2020:187, NJ 2020/140 m.nt. Vellinga waarin de Hoge Raad het volgende overwoog:

“Het hof heeft vastgesteld “dat de verdachten tezamen op pad gingen met maar één doel, namelijk
inbreken bij oude mensen”, dat iedereen meedeelde in de buit en de rollen bij de betreffende inbraak
inwisselbaar waren. Op grond van die vaststellingen heeft het hof kennelijk en niet onbegrijpelijk
geoordeeld dat sprake was van een vooraf voor alle deelnemers duidelijk plan om inbraken te plegen.
In het licht van dit gezamenlijke plan geeft het oordeel van het hof dat de door hem in aanmerking
genomen feiten en omstandigheden in hun onderling verband en samenhang voldoende zijn om te
kunnen spreken van een voor medeplegen vereiste bewuste en nauwe samenwerking van de
verdachte met zijn mededaders, niet blijk van een onjuiste rechtsopvatting en is het niet
onbegrijpelijk. De omstandigheid dat de door het hof vastgestelde afzonderlijke gedragingen van de
verdachte - waaronder het betalen van de benzine voor de auto waarmee hij en zijn mededaders van
Ede naar Hengelo zijn gereden, het op de uitkijk staan en de betrokkenheid bij het gesprek over het
wegmaken van bij de inbraak gebruikte schroevendraaiers en het beschikken over de buit - elk op
zichzelf beschouwd niet als een bijdrage van voldoende gewicht aan de tenlastegelegde feiten
zouden kunnen worden aangemerkt, maakt dat niet anders.”

11. Het hof heeft vastgesteld dat er op 30 oktober 2009 omstreeks 10.30 uur in een woning aan de
[a-straat] in [plaats] een gewelddadige woningoverval heeft plaatsgevonden waarbij de bewoonster
is vastgebonden en bedreigd door ten minste drie personen en waarbij een contant bedrag van €
400.000,- is buitgemaakt. Een getuige heeft die dag omstreeks 10.20 uur een rode Peugeot met
kenteken [kenteken 1] met vijf inzittenden in de buurt zien rondrijden en drie “negroïde mannen” met
capuchon uit de auto zien stappen. Ook heeft een getuige twee mannen gezien die zodra zij hem
zagen, weg “jogden”, en heeft een andere getuige twee rennende mannen gezien met een
halfgevulde vuilniszak die vervolgens in de eergenoemde rode auto stapten en wegreden. Anders dan
de rechtbank, heeft het hof niet kunnen vaststellen dat de verdachte de bestuurder is geweest van
de Peugeot ten tijde van de woningoverval. Wel heeft het hof vastgesteld dat de verdachte de
desbetreffende auto in bruikleen had, dat hij op de dag van de overval omstreeks 10.00 uur met de
auto wegging en dat hij deze auto in het begin van die middag bij een garage in Alkmaar heeft
achtergelaten omdat hij de auto wilde verkopen voor de sloop. Bij terugkomst heeft de verdachte aan
zijn ex-schoonzus verteld dat hij de auto naar de garage had gebracht. Hij heeft haar daarbij €
1.000,- contant gegeven. Tot slot zijn op 3 december 2009 bij de ex-vriendin van de verdachte
stortingsbewijzen en een toilettas aangetroffen met daarin € 63.500,- aan contant geld, bestaande

363



uit 127 biljetten van € 500,-, waarvan het hof heeft vastgesteld dat het gaat om biljetten die bij de
woningoverval zijn weggenomen. De ex-vriendin van de verdachte heeft daarnaast meermalen
geldbedragen overgemaakt of laten overmaken naar de verdachte in de Dominicaanse Republiek.6 Uit
deze laatste omstandigheden leidt het hof af dat de verdachte heeft gedeeld in een groot deel van de
buit.

12. Het hof heeft op grond van de bewijsmiddelen vastgesteld dat de verdachte bij de uitvoering van
het feit betrokken is geweest. In de bestreden uitspraak ligt besloten dat het hof ervan is uitgegaan
dat sprake was van een vooraf voor alle deelnemers duidelijk plan om een woningoverval te plegen
en dat de verdachte één van de vijf personen is geweest die zich met dat gemeenschappelijk doel
voor ogen in de auto bevonden waarmee die personen naar de desbetreffende woning zijn gereden.
Het oordeel van het hof dat sprake was van een voldoende bewuste en nauwe samenwerking tussen
de verdachte en zijn mededaders, acht ik niet onbegrijpelijk. De enkele omstandigheid dat het hof de
precieze gedragingen van de verdachte ten tijde van de woningoverval niet heeft kunnen vaststellen,
doet daaraan niet af. Daarbij neem ik het volgende in aanmerking.

13. Het hof heeft vastgesteld dat de verdachte heeft gedeeld in de buit en beschikte over een groot
deel daarvan. Die omstandigheid kon het hof meewegen bij de beoordeling of de bijdrage van de
verdachte van voldoende gewicht was om te kwalificeren als medeplegen. Mijn voormalig ambtgenoot
Knigge merkt in zijn conclusie voorafgaand aan HR 9 maart 2010, ECLI:NL:HR:2010:BJ7275, NJ
2010/194 m.nt Mevis op dat het feit dat de verdachte gelijkelijk in de buit deelt een aanwijzing kan
opleveren dat zijn rol bij de totstandkoming van het strafbare feit gelijkwaardig is geweest aan die
van de anderen.7 Door de verdeling van de buit waardeert de dadergroep als het ware zelf het
aandeel van de individuele deelnemers.8 Het hof heeft voorts in aanmerking kunnen nemen dat door
de verdachte geen contra-indicaties ten aanzien van het medeplegen zijn aangevoerd. Indien de
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 ten
laste gelegde feit, geen aannemelijke, die redengevendheid ontzenuwende, verklaring heeft gegeven,
mag de rechter dat in zijn overwegingen over het gebezigde bewijsmateriaal betrekken.9 De kennelijk
aan het middel ten grondslag liggende veronderstelling dat zulks slechts toepassing vindt indien de
verdachte kort na het begaan van het feit wordt aangetroffen in omstandigheden die wijzen op
betrokkenheid bij het strafbare feit, is onjuist.

14. In het licht van het voorafgaande, is de bewezenverklaring naar de eis van de wet voldoende met
redenen omkleed.

15. Het middel faalt.

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

17. Deze conclusie strekt tot verwerping van het cassatieberoep.

De Procureur-Generaal

bij de Hoge Raad der Nederlanden

AG
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Met weglatingen van nummers van de processen-verbaal, namen van de verbalisanten en
verwijzingen.

HR 2 december 2014, ECLI:NL:HR:2014:3474, NJ 2015/390 m.nt. Mevis, HR 24 maart 2015,
ECLI:NL:HR:2015:718, NJ 2015/395 m.nt. Mevis en HR 5 juli 2016, ECLI:NL:HR:2016:1316, NJ
2016/411 m.nt. Rozemond.

Vgl. onder meer HR 5 juli 2016, ECLI:NL:HR:2016:1315, NJ 2016/413 en HR 5 juli 2016,
ECLI:NL:HR:2016:1323, NJ 2016/412 en HR 6 juni 2017, ECLI:NL:HR:2017:1020. Vgl. voor het geval
waarin ten aanzien van de toedracht van de diefstal niet is vastgesteld dat deze door medeplegers is
begaan, maar dat zich wel kenmerkt door de omstandigheid dat kort na de diefstal de verdachte met
een ander of anderen wordt aangetroffen in omstandigheden die op betrokkenheid bij de diefstal
duiden, terwijl er geen contra-indicaties ten aanzien van het medeplegen door de verdachte bestaan:
HR 18 juni 2019, ECLI:NL:HR:2019:967, NJ 2019/264.

Zie hierover uitgebreider de rconclusie van mijn ambtgenoot Aben voorafgaand HR 4 februari 2020,
ECLI:NL:HR:2020:187 (ECLI:NL:PHR:2019:1286). Vgl. ook zijn conclusie ECLI:NL:PHR:2020:124, onder
punt 15.

Zie in dit verband ook de noot van Rozemond onder HR 20 september 2016, NJ 2016/420 en W.
Albers, T. Beekhuis en R. ter Haar, ‘Medeplegen: van wezenlijke bijdrage naar planverwezenlijking?’,
DD 2020/23.

In bewijsmiddel 19 wordt gesproken over stortingsbewijzen tot bedragen van 51.602,59
Dominicaanse peso (naar huidige koers € 876,79 euro) en 49.890,44 Dominicaanse peso (naar huidige
koers € 847,94).

Vgl. verder onder meer HR 3 april 2018, ECLI:NL:HR:2018:494, NJ 2018/255 m.nt. Rozemond.

Zie ook mijn conclusie voorafgaand aan HR 30 september 2014, ECLI:NL:HR:2014:2853
(PHR:2014:1680).

Vgl. onder meer HR 18 juni 2019, ECLI:NL:HR:2019:967, NJ 2019/264 onder verwijzing naar HR 3 juni
1997, ECLI:NL:HR:1997:ZD0733, NJ 1997/584.
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Rechtsgebieden Strafrecht

Bijzondere kenmerken Cassatie

Inhoudsindicatie
Enschedese voogdijmoord. Medeplegen moord door samen met haar nieuwe
vriend (A), die bij uitvoering is geholpen door een derde (B), haar ex-man (C)
meermalen met mes in lichaam te steken, omdat C via rechter heeft afgedwongen
dat verdachte met hun dochtertje moet terugverhuizen naar Enschede, art. 289 Sr.
1. Bewijsklacht medeplegen. Kan verdachte worden veroordeeld voor
medeplegen van moord met A, terwijl het mogelijk B is geweest die dodelijke
messteken heeft toegediend? 2. Omzetting vervangende hechtenis in gijzeling bij
schadevergoedingsmaatregel, art. 36f Sr.

Ad 1. HR herhaalt relevante overwegingen uit ECLI:NL:HR:2014:3474 m.b.t.
vereisten voor kwalificatie medeplegen. In bewezenverklaring n.a.v. op medeplegen
toegespitste tll. hoeft niet te worden vermeld of en zo ja welke feitelijke handelingen
verdachte zelf dan wel zijn mededader(s) hebben verricht (vgl.
ECLI:NL:HR:2004:AO9905). Aan bewezenverklaring van medeplegen staat niet
in de weg enkele omstandigheid dat naast de in tll. en bewezenverklaring genoemde
persoon of personen ook nog andere persoon of andere personen betrokken zijn
geweest bij strafbaar feit. Hof heeft in bewijsvoering gemotiveerd op grond
waarvan naar zijn oordeel tlgd. medeplegen door verdachte bewezen is. ’s Hofs
oordeel dat door hem in aanmerking genomen f&o in hun onderling verband en
samenhang voldoende zijn om te kunnen spreken van de voor medeplegen vereiste
bewuste en nauwe samenwerking door verdachte, geeft niet blijk van onjuiste
rechtsopvatting en is niet onbegrijpelijk. Daarbij wordt o.m. in aanmerking
genomen dat hof heeft vastgesteld dat verdachte initiërende rol heeft gehad en
tegen diverse personen heeft gezegd dat C maar beter dood kon zijn, uit sms-
contacten tussen verdachte en A blijkt dat er iets met C moest gebeuren, verdachte
samen met o.a. A goederen heeft aangeschaft waarvan gedeelte bestemd was voor
uitvoering van het tegen C te gebruiken geweld en verdachte A bij woning van C
heeft uitgelegd hoe hij binnen kon komen. Hof heeft verder vastgesteld dat
verdachte wist dat A en B op avond van moord samen naar Enschede gingen, zij
na uitvoering van moord onderdak heeft geboden aan A en B en zij heeft ingestemd
met betaling aan B. Hieraan doet gelet op wat hiervoor is vooropgesteld niet af
enkele omstandigheid dat blijkens bewezenverklaring verdachte moord tezamen en
in vereniging “met een ander” heeft begaan, terwijl uit ’s hofs bewijsvoering volgt
dat bij uitvoering van die moord niet alleen A maar ook B betrokken was, zonder
dat hof heeft vastgesteld wie van hen dodelijke messteek heeft toegebracht. Uit ‘s

ECLI:NL:HR:2020:1606
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hofs bewijsvoering volgt immers dat, ongeacht wie van hen dodelijke messteek
heeft toegebracht, verdachte met haar hiervoor genoemde gedragingen bijdrage
van voldoende gewicht aan moord op C heeft geleverd.

Ad 2. HR ambtshalve: Hof heeft verdachte verplichting opgelegd om aan Staat ten
behoeve van in arrest genoemd slachtoffer in arrest vermeld bedrag te betalen, bij
gebreke van betaling en verhaal te vervangen door in arrest genoemd aantal dagen
hechtenis. HR zal ’s hofs uitspraak ambtshalve vernietigen v.zv. daarbij
vervangende hechtenis is toegepast overeenkomstig hetgeen is beslist in
ECLI:NL:HR:2020:914. HR bepaalt dat met toepassing van art. 6:4:20 Sv gijzeling
van gelijke duur kan worden toegepast.

Vindplaatsen Rechtspraak.nl 
SR-Updates.nl 2020-0324 met annotatie van J.S. Nan 
NJB 2020/2519 
RvdW 2020/1133 
NJ 2021/30 met annotatie van J.M. Reijntjes 

Uitspraak

HOGE RAAD DER NEDERLANDEN

STRAFKAMER

Nummer 19/00490

Datum 13 oktober 2020

ARREST

op het beroep in cassatie tegen een arrest van het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden van 18 januari
2019, nummer 21/003852-16, in de strafzaak

tegen

[verdachte],

geboren te [geboorteplaats] op [geboortedatum] 1992,

hierna: de verdachte.
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2.2.1

2.2.2

2.1

Het beroep is ingesteld door de verdachte. Namens deze hebben K. Canatan en M. Berndsen, beiden
advocaat te Amsterdam, bij schriftuur cassatiemiddelen voorgesteld. De schriftuur is aan dit arrest
gehecht en maakt daarvan deel uit.

De advocaat-generaal D.J.M.W. Paridaens heeft geconcludeerd tot vernietiging van het bestreden
arrest, maar uitsluitend wat betreft de duur van de opgelegde gevangenisstraf en voor zover bij de
schadevergoedingsmaatregel ten behoeve van het in het arrest genoemde slachtoffer vervangende
hechtenis is toegepast, vermindering van de duur van de opgelegde gevangenisstraf naar de
gebruikelijke maatstaf, bepaling dat ten aanzien van de schadevergoedingsmaatregel ten behoeve
van het slachtoffer met toepassing van art. 6:4:20 Sv gijzeling van gelijke duur kan worden toegepast
en tot verwerping van het beroep voor het overige.

De raadslieden van de verdachte hebben daarop schriftelijk gereageerd.

Het derde en het vierde cassatiemiddel klagen over de bewezenverklaring door het hof van het
medeplegen. De cassatiemiddelen lenen zich voor gezamenlijke bespreking.

Ten laste van de verdachte is bewezenverklaard dat:

“zij op of omstreeks 27 september 2014 in de gemeente Enschede tezamen en in vereniging
met een ander, [slachtoffer] opzettelijk en met voorbedachten rade van het leven heeft
beroofd, door die [slachtoffer] meermalen met een mes in het lichaam te steken.”

Het arrest van het hof houdt, voor zover voor de beoordeling van de cassatiemiddelen van
belang, het volgende in:

“De feiten en omstandigheden

[slachtoffer] en verdachte hebben een relatie gehad waaruit op 1 mei 2013 een dochtertje
genaamd [betrokkene 2] is geboren. [slachtoffer] en verdachte woonden samen aan de [a-
straat 1] te Enschede. Op enig moment - in april 2014 - is de relatie tussen [slachtoffer] en
verdachte geëindigd. Begin juli 2014 is verdachte met [betrokkene 2] bij haar moeder -
[betrokkene 3] - aan de [b-straat] in [plaats] gaan wonen. Omdat [slachtoffer] het niet eens
was met een permanent verblijf van [betrokkene 2] buiten Enschede, heeft hij in augustus
2014 een kort geding aangespannen tegen verdachte.

Medio augustus 2014 hebben verdachte en [betrokkene 1] voor het eerst contact met elkaar
en spreken zij samen af. Uit dit contact komt een liefdesrelatie voort.

Op 4 september 2014 is in de Rechtbank te Breda het door [slachtoffer] aangespannen kort
geding behandeld. Bij vonnis van 18 september 2014 heeft de voorzieningenrechter in kort
geding bepaald dat verdachte met [betrokkene 2] binnen een week na betekening van het
vonnis diende terug te keren naar Enschede op straffe van verbeurte van een dwangsom
van € 250,- per dag dat zij daarin in gebreke zou blijven.

Verdachte heeft in de week na dat vonnis meermalen gezegd dat [slachtoffer] maar beter
dood kon zijn en dat zij wilde dat hij er niet meer was/dood was. Van dergelijke uitlatingen is
ook de nieuwe vriend van verdachte, [betrokkene 1], getuige geweest.

[betrokkene 4] (hierna: [betrokkene 4]) - een vriendin van verdachte - heeft verklaard dat zij
heeft gehoord dat verdachte zei dat “ze wilde dat [slachtoffer] dood was” en [betrokkene 1]
hier aanvankelijk eigenlijk niets op zei, maar [betrokkene 1] toen verdachte dit voor de
derde of vierde keer zei zelf zei dat “het inderdaad wel het beste zou zijn, dat [verdachte]

1 Procesverloop in cassatie

2 Beoordeling van het derde en het vierde cassatiemiddel
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dan overal van af zou zijn”. Voorts heeft [betrokkene 4] verklaard dat verdachte op
dinsdagavond opnieuw zei dat ze vond dat [slachtoffer] “gewoon dood moest”. Nadat
[betrokkene 4] had gezegd dat verdachte haar dochter daarmee haar vader zou afnemen en
zij vroeg wat verdachte zou doen als zij door de politie zou worden aangehouden, zei
verdachte dat het dan “janken, janken, janken zou worden of gewoon haar hoofd koel
houden”.

[betrokkene 1] heeft in de week na het kort geding vonnis diverse personen benaderd met
het verzoek een wapen te leveren of een “gevaarlijke man”. Daarbij wordt onder andere
gesproken over “een blaffer met een demper”, “pangpang” en “valse nummerplaten”. Voorts
maakt [betrokkene 1] op 19 september 2014 een notitie in de mobiele telefoon die op dat
moment bij hem in gebruik is met de inhoud: “[a-straat 1], Enschede [slachtoffer] Turk”.

Op 21 september 2014 wordt in de avond op de mobiele telefoon die op dat moment in
gebruik is bij [betrokkene 1] op Google gezocht naar “vermommings masker te koop”.

Op 22 september 2014 tussen 11.00 uur en 15.45 uur heeft [betrokkene 1] de volgende
sms’jes naar verdachte gestuurd:

- “stuur eens het nummer van die kutturk ” en

- “in welk casino zit hij schatke als ik het regel is er geen weg trg en moet je beseffen dat als
[betrokkene 2] vraagt later achter haar echte vader hoop ik dat je ermee kunt leven eh” en

- “wat ga je haar dan wijsmaken” en

- “wat ga je haar dan wijsmaken” en

- “en we zullen er 9 van de 10 900 euro voor moeten neerleggen heb ik al bij een paar
mensen gehoord” en

- “je wilt dan dat ik het regel”

.

Diezelfde dag stuurt verdachte een sms-bericht aan [betrokkene 1] met de inhoud: “Daar
weetje zelf het antwoord op maar sms en is niet zo handig nu schat”. Waarop [betrokkene
1] reageert met het bericht: “Oke en dan verwijder je die berichten maar ”.

Op 23 september 2014 zijn [betrokkene 1] en verdachte samen met [betrokkene 4] naar
Rotterdam en [plaats] gegaan. In Rotterdam zijn diverse kledingstukken (een donker blauwe
trui met lichte letters erop en een lichtgrijze joggingbroek), een zwart petje en donkere
schoenen gekocht voor [betrokkene 1]. Verdachte en/of [betrokkene 1] hebben aan
[betrokkene 4] laten weten dat zij over de aankoop van deze goederen niet mocht praten
met haar vriend [betrokkene 5] (hierna: [betrokkene 5]). In [plaats] is diezelfde dag een
messenset bij de [A] gekocht. Verdachte heeft deze messen contant betaald. In een
carnavalswinkel in [plaats] heeft [betrokkene 1] een masker uitgezocht, dat vervolgens door
verdachte is afgerekend.

Op 24 september 2014 zijn [betrokkene 1] en verdachte samen naar Enschede gereden in
de auto van een vriendin van verdachte - [betrokkene 6] (hierna: [betrokkene 6]) - omdat de
auto die in gebruik was bij [betrokkene 1] te veel op zou vallen in verband met de Belgische
kentekenplaten. In het Diabelli II-onderzoek is nader onderzoek verricht naar wat er die dag
precies is gebeurd in Enschede. Uit het onderzoek naar het navigatiesysteem waar die dag
gebruik van werd gemaakt door verdachte en [betrokkene 1] blijkt dat zij niet alleen twee
keer langs de voorzijde van de woning van [slachtoffer] zijn gereden, maar dat zij ook langs
de achterzijde zijn gereden en daar mogelijk zeer langzaam hebben gereden of kort hebben
stilgestaan. Uit datzelfde onderzoek blijkt dat verdachte en [betrokkene 1] in totaal iets
meer dan een uur in Enschede zijn geweest. In die tijd is er een bezoek gebracht aan een
telefoonwinkel gevestigd aan de [a-straat] te Enschede en aan de Praxis (van 15.15.48 uur
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tot en met 15.31.21 uur). In de telefoonwinkel zijn twee Lebara simkaarten gekocht. Bij de
Praxis zijn een schroevendraaier, montagetape, een schroefverwijderaar en een liter
terpentine gekocht.

Op 25 september 2014 heeft er in de avonduren sms-contact plaatsgevonden tussen de
telefoon die in gebruik was bij [betrokkene 1] en de telefoon die in gebruik was bij
[betrokkene 7]. Met de telefoon die in gebruik was bij [betrokkene 1] is naar de telefoon die
in gebruik was bij [betrokkene 7] ge-sms’t: “kun jij aan een pang pang geraken of
gevaarlijke mannen”. Vervolgens is er op de telefoon van [betrokkene 1] een sms-bericht
binnengekomen met de tekst: “ja bel is man” en “ik heb pang pang hier bij mij liggen en
zware manne ben ik en ken er veel dus bel is makker wat is er aan de hand”. Hierna heeft er
tussen deze toestellen een belcontact van 228 seconden plaatsgevonden.

Op 26 september 2014 heeft [betrokkene 1] ’s ochtends bij de [A] onder andere een mes
met/in een foedraal gekocht. Uit diverse verklaringen volgt dat [betrokkene 1] en
[betrokkene 7] een groot deel van die dag samen hebben doorgebracht. Verdachte heeft
[betrokkene 1] en [betrokkene 7] omstreeks 13.00 uur/13.30 uur samen in de woning van
haar moeder - [betrokkene 3] - in [plaats] gezien. Rond 16.00 uur zijn [betrokkene 1] en
[betrokkene 7] bij [betrokkene 8] geweest. Rond 19.00 uur zijn zij vervolgens samen
vertrokken vanaf de woning van verdachte en [betrokkene 3] in [plaats] in de zwarte
Volkswagen Golf van de moeder van [betrokkene 1].

Uit onderzoek van de laptop die is aangetroffen in de woning van [betrokkene 3] in [plaats]
blijkt dat er op 26 september 2014 omstreeks 13.32 uur via Google Maps is gezocht op
“[plaats]” en “Enschede”.

Op 27 september 2016 omstreeks 01.20 uur is [betrokkene 9] (hierna: [betrokkene 9]), die
woonachtig in dezelfde flat als [slachtoffer], wakker geworden van autoportieren die
meerdere keren hard werden dichtgeslagen. [betrokkene 9] heeft aan de achterzijde van de
flat, ter hoogte van haar balkon, een zwarte of donkerkleurige Volkswagen Golf hatchback of
daarop lijkende auto met haaientand-/haaienvinantenne op het dak en sportvelgen gezien.
Er stonden twee jongens of mannen bij de auto die bij de achterbank van de auto bezig
waren alsof ze de achterbank opklapten of wat met de voorstoel deden. De mannen waren
opvallend nerveus, aldus [betrokkene 9]. Ze keken steeds schichtig om zich heen en keken
voorts omhoog naar de flatwoningen. Ze praatten niet met elkaar, maar maakten elkaar
dingen duidelijk met hun handen. Op een gegeven moment liepen zij om de flat heen. De
ene man was ongeveer 20 jaar oud. Hij droeg donkere kleding, een donker shirt met glitters
er op en een zwarte baseballpet. De andere man had een blanke huidskleur. Hij droeg een
lichtgekleurde joggingbroek en een lichtgekleurd shirt met lange mouwen. Ook hij droeg een
zwarte baseballpet.

Omstreeks 01.15/01.20 uur heeft [betrokkene 10] - die op dat moment zijn hond uitliet -
gezien dat er bij de achterzijde van de flat twee, hem onbekende personen, naast een
donkerkleurige auto stonden, waarvan het portier aan de passagierszijde openstond. Kort
daarop heeft hij de mannen voor de flat aan de [a-straat] in Enschede zien staan, nabij de
flat van de hem bekende [slachtoffer]. Hij heeft gehoord dat beide mannen fluisterden. Na
ongeveer vijf à zes minuten na terugkomst in zijn woning hoorde hij geschreeuw uit de
richting van de voorzijde van de flat. Vanuit zijn slaapkamerraam heeft hij gezien dat de door
hem genoemde auto met hoge snelheid en gierende banden vanaf de oprit wegreed in de
richting van de [c-straat].

Op 27 september 2014 om 01.44 uur heeft getuige [betrokkene 11] een laatste bericht van
[slachtoffer] ontvangen via Facebook. Daarna heeft zij geen bericht meer van hem
ontvangen.
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In de nacht van 26 op 27 september 2014 heeft [betrokkene 12] - de zus van [slachtoffer] -
heel vaak de deurbel horen gaan en heeft zij gehoord dat [slachtoffer] via de intercom sprak
met iemand die vroeg wie daar was. Vervolgens heeft zij hem naar zijn slaapkamer horen
gaan, waarna de deurbel opnieuw ging en zij hem via de intercom heeft horen praten.
[slachtoffer] zei: “Ik ken je niet, ik kom naar beneden”. Ze heeft gehoord dat [slachtoffer]
naar beneden liep. Ze is na ongeveer vijf minuten naar beneden gelopen. Toen zij de trap
afkwam en richting de toegangsdeur van het portiek keek, zag zij [slachtoffer] met zijn rug
rechts tegen de muur. Zij heeft een persoon die zij herkende als de nieuwe vriend van
verdachte heel dicht voor [slachtoffer] zien staan. Zij heeft gezien dat die nieuwe vriend
breed stond, alsof hij [slachtoffer] wat aan wilde doen. Zij zag aan het gezicht van
[slachtoffer] dat hij angstig was. [betrokkene 12] vond de situatie dreigend en was bang. Zij
heeft gezien dat een andere man die zij niet kende, de deur openhield. Hij stond half in de
deuropening en half in de hal. Deze man stond heel dicht bij de vriend van verdachte.
[slachtoffer] heeft naar haar toe bevestigd dat één van die mannen de nieuwe vriend van
verdachte was en heeft haar in het Turks gevraagd of zij de politie wilde bellen. Toen zij de
trap op rende om de politie te bellen, hoorde zij haar broer schreeuwen en meermalen “au”
roepen. Zij is daarop direct naar beneden gerend en zag dat [slachtoffer] buiten op straat in
elkaar zakte. Tijdens het verhoor van [betrokkene 12] is aan haar een foto getoond van
[betrokkene 1]. Zij heeft de persoon op deze foto herkend als de nieuwe vriend van
verdachte, één van de mannen die zij had gezien in het portiek. Tijdens de Foslo-
confrontatie bij de politie heeft [betrokkene 12] [betrokkene 7] niet herkend, echter na
afloop van deze confrontatie heeft zij verklaard dat de persoon op foto 4 (op deze foto was
[betrokkene 7] te zien) veel leek op de persoon die zij in de nacht van 26 op 27 september
2014 in de hal van haar flatwoning heeft gezien en waarover zij heeft verklaard. Tijdens de
pro forma behandeling op 25 maart 2015 bij de rechtbank Overijssel, locatie Almelo heeft
[betrokkene 12] gezegd [betrokkene 7] te herkennen als de man die zij samen met de
nieuwe vriend van verdachte in de nacht van 26 op 27 september 2014 in de hal van haar
flatwoning heeft gezien.

[betrokkene 1] heeft bekend dat hij één van de mannen was in de nacht van 26 op 27
september 2014 in het portiek bij de woning van [slachtoffer] in Enschede. [betrokkene 1]
heeft voorts verklaard dat hij [slachtoffer] op enig moment heeft vastgepakt.

[betrokkene 13] heeft om 01.51 uur het alarmnummer gebeld, nadat [betrokkene 12] voor
zijn auto was gesprongen en hem toeschreeuwde de hulpdiensten te waarschuwen.

Om 01.53 uur heeft de politiemeldkamer aan de politie-eenheid de opdracht gegeven om te
rijden naar de [a-straat] in Enschede, omdat zich daar een steekpartij had voorgedaan.

Omstreeks 01.57 uur zijn de eerste hulpdiensten ter plaatse gearriveerd. Door hen werd een
hevig bloedende man (het hof begrijpt: [slachtoffer]), deels liggend op een parkeervak en
deels op de rijbaan van de [a-straat], ter hoogte van de portiekingang van het flatgebouw
[a-straat 1] te Enschede aangetroffen. Omstreeks 02.10 uur werd door een van de
medewerkers van de ambulancedienst vastgesteld dat [slachtoffer] was overleden.

Bij de sectie op het levenloze lichaam van [slachtoffer] is gebleken dat er sprake was van
twee steekwonden: een steekwond links voor aan de borst met daarmee samenhangend
een steekkanaal waarin de linkerlong en het hart waren geperforeerd en een steekwond
links aan de buik met oppervlakkige perforatie van de buikwand zonder perforatie van de
inwendige organen. Arts en patholoog A. Maes van het Nederlands Forensisch Instituut
(hierna: NFI) heeft geconcludeerd dat [slachtoffer] is overleden als gevolg van
verwikkelingen van een bij leven opgelopen steekwond links aan de borst. Het steekkanaal
van deze verwonding links aan de borst loopt van links naar rechts en iets voetwaarts
(bezien vanuit de rugligging van het slachtoffer) en voorwaarts.
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[betrokkene 1] en [betrokkene 7] zijn op 27 september 2014 omstreeks 04.00/04.30 uur
weer in de woning in [plaats] teruggekeerd. [betrokkene 1] heeft aan verdachte gevraagd of
het goed was dat [betrokkene 7] zou blijven slapen. Verdachte heeft hiermee ingestemd,
waarna er voor [betrokkene 7] een slaapplek is ingericht op zolder.

Op 27 september 2014 vertrokken [betrokkene 1] en [betrokkene 7] naar België. Om 11.19
uur stuurde [betrokkene 1] een sms-bericht naar verdachte met de tekst: “Schat zijn er al
lichtjes gepasseerd daar?”. Diezelfde dag omstreeks 14.20/14.22 uur heeft [betrokkene 1]
sms-berichten aan verdachte gestuurd met de tekst: “Schatje kunnen we 250 euro regelen
voor [betrokkene 7]” en “Want die vraagt da”. Hierop heeft verdachte om 14.23 uur een sms
aan [betrokkene 1] gestuurd met de tekst: “Is goed schatje waar ben jenu?”.

Diezelfde dag omstreeks 17.00 uur zijn [betrokkene 1], verdachte en [betrokkene 7] in
[plaats] aangehouden door de politie. Zij zaten alle drie in de hiervoor genoemde zwarte
Volkswagen Golf. Deze auto had wielen die voorzien waren van sportvelgen. Op het dak van
de auto was een antenne aangebracht in de vorm van een haaientand/haaienvin. Ten tijde
van de aanhouding droeg [betrokkene 7] een zwart T-shirt met daarop glinsterende
chroomkleurige punten die tezamen een afbeelding vormden.

Door de politie is nader onderzoek verricht naar voornoemde zwarte Volkswagen Golf. In de
auto werd onder andere een handschreven briefje aangetroffen met de tekst: “rondhoren
voor een blaffer” en “vingerafdrukken vijlen”. In de kofferbak werd in de ruimte voor het
reservewiel een op een vuurwapen gelijkend voorwerp aangetroffen.

Op aanwijzen van [betrokkene 1] zijn er diverse goederen aangetroffen. Bij de
Parkeerplaats Struik aan de Al zijn twee zwarte baseballpetjes, waarvan één petje met het
opschrift ‘Special Forces’, één gele huishoudhandschoen en twee messen in een sloot en in
een weiland aangetroffen. Bij de parkeerplaats Varakker aan de A15 zijn in een vuilniszak -
die in de boom hing in de bosjes - een mes, een wit masker, een valse Belgische
kentekenplaat, een handdoek, een blauwe hoodie met het opschrift ‘Red bridge NYC’, een
zwart/wit gebreide (kol)trui, een fles met terpentine en een plastic tas van de Praxis
aangetroffen. Bij de Carwash in de gemeente Schelle (in België) zijn in een afvalcontainer in
een zwarte vuilniszak onder andere een zwarte joggingbroek met witte strepen op de
zijkant, een grijze joggingbroek, een grijs T-shirt, een paar schoenen en sokken, een paar
grijze sokken en een verpakking van een Lebara-simkaart aangetroffen. In diezelfde
afvalcontainer werd in een stoffen tas een gas-alarmpistool aangetroffen.

Voornoemde goederen zijn door het team Forensische Opsporing onderzocht op onder meer
biologische sporen. Deze sporen en sporendragers zijn voor nader onderzoek overgedragen
aan het NFI. Door middel van vergelijkend DNA-onderzoek is op de binnenrand van de
zwarte baseballpet met het opschrift ‘Special Forces’ (AAHJ4745NL#01) een DNA-profiel
aangetroffen dat overeenkomt met het DNA-profiel van [betrokkene 1] met een matchkans
kleiner dan 1 op 1 miljard. Op de binnenrand van de andere zwarte baseballpet
(AAHF9240NL) is een DNA-mengprofiel aangetroffen van minimaal twee personen, waar het
DNA-profiel van [betrokkene 7] in past, maar waarvan de matchkans niet is berekend. Op de
binnenzijde van de zwarte leren handschoenen (AAHJ4744NL#01 en #02) zijn DNA-sporen
aangetroffen die overeenkomen met het DNA-profiel van [betrokkene 1] met een matchkans
kleiner dan 1 op 1 miljard. Ook de buitenzijde van deze zwarte leren handschoenen is
bemonsterd (AAHJ4744N1 #03 tot en met #09). Deze bemonstering bevat celmateriaal van
drie personen. De deskundige van het NFI heeft gerapporteerd dat de bevindingen van het
onderzoek extreem veel waarschijnlijker zijn als de bemonstering celmateriaal bevat van
[slachtoffer] en [betrokkene 1] en een willekeurig persoon, dan wanneer de bemonstering
celmateriaal bevat van [betrokkene 1] en twee willekeurige onbekende personen. Het hof
leidt hieruit af dat op de buitenzijde van de zwarte leren handschoenen celmateriaal is
aangetroffen van zowel [slachtoffer] als van [betrokkene 1].
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Aan de binnenzijde van de aangetroffen gele huishoudhandschoen (AAHJ4748NL#01) is een
DNA-mengprofiel aangetroffen van minimaal drie personen. De deskundige van het NFI heeft
gerapporteerd dat de bevindingen van het onderzoek zeer veel waarschijnlijker zijn als de
bemonstering celmateriaal bevat van verdachte en twee onbekende personen, dan wanneer
de monstering celmateriaal bevat van drie willekeurige onbekende personen.

Voorts heeft de deskundige gerapporteerd dat de bevindingen van het onderzoek extreem
veel waarschijnlijker zijn als de bemonstering celmateriaal bevat van de [betrokkene 7] en
twee willekeurige onbekende personen, dan wanneer de bemonstering celmateriaal bevat
van drie willekeurige onbekende personen. Het hof leidt hieruit af dat aan de binnenzijde
van de gele huishoudhandschoen celmateriaal is aangetroffen van zowel [betrokkene 7] als
van verdachte. Op het lemmet van een van de messen die is aangetroffen op de
parkeerplaats Stuik langs de A1 (AABW5351NL#01) is bloed aangetroffen, waaruit een DNA-
mengprofiel is verkregen. De deskundige van het NFI heeft hierover gerapporteerd dat de
bevindingen van het onderzoek extreem veel waarschijnlijker zijn als de bemonstering
celmateriaal bevat van [slachtoffer] en een onbekende persoon, dan wanneer de
bemonstering celmateriaal bevat van twee willekeurige onbekende personen. Het hof leidt
hieruit af dat het bloed dat is aangetroffen op het lemmet van dit mes DNA-materiaal bevat
van zowel [slachtoffer] als minimaal een andere persoon. Op de blauwe hoodie die is
aangetroffen in de groenstrook van de parkeerplaats Varakker langs de Al5 is aan de
achterzijde bloed aangetroffen. Vanuit de bloedbemonstering (AAHJ4738NU01) is een DNA-
profiel verkregen dat overeenkomt met het DNA-profiel van [slachtoffer], met een matchkans
kleiner dan 1 op 1 miljard. Daarnaast is deze blauwe hoodie onderzocht op dragersporen.
Zowel vanuit de binnenzijde van de kraag (AAHJ4738NL#02) als vanuit de binnenzijde van
het linker manchet (AAHJ4738NL#03) van deze trui is een DNA-profiel verkregen dat
overeenkomsten vertoont met het DNA-profiel van [betrokkene 1], met een matchkans
kleiner dan 1 op 1 miljard. Op de zwart/wit gebreide trui zijn twee DNA-mengprofielen
aangetroffen. De eerste bemonstering (AAHJ4736NL#01) bevat celmateriaal waaruit een
DNA-mengprofiel van minimaal twee personen is verkregen dat overeenkomt met de DNA-
profielen van [betrokkene 1] en verdachte. De tweede bemonstering (AAHJ4736NL#02)
bevat celmateriaal waaruit een DNA-mengprofiel is verkregen van minimaal drie personen dat
overeenkomt met de DNA-profielen van [betrokkene 7], [betrokkene 1] en minimaal één
onbekende persoon. De matchkansen hiervan zijn niet berekend.

Op de grijze joggingbroek die is aangetroffen bij de Carwash in België is op de tailleband
(AAHP5127NL#01) een DNA-profiel aangetroffen dat overeenkomst met dat van [betrokkene
1], met een matchkans kleiner dan 1 op 1 miljard. Op deze broek werden ook diverse
bloedgelijkende sporen waargenomen. Vanuit de bloedbemonstering aan de voorzijde van
deze broek is ter hoogte van de linker broekzak (AAHP5127NL#02 en AAHP5129NL#01) een
DNA-profiel verkregen dat overeenkomt met het DNA-profiel van [slachtoffer] met een
matchkans kleiner dan 1 op 1 miljard. Vanuit de bloedbemonstering in de linker broekzak van
deze grijze joggingbroek (AAHP5130#01 en AAHP5131#01) is een DNA-mengprofiel
verkregen. Zowel het DNA-profiel van [betrokkene 1] als dat van [slachtoffer] past binnen dit
mengprofiel. De matchkans hiervan is niet berekend. Vanuit de tailleband (AAHP5130NU01)
van de zwarte joggingbroek die eveneens aldaar is aangetroffen is een DNA-mengprofiel
verkregen. De DNA-profielen van [betrokkene 7] en [betrokkene 1] passen binnen dit
mengprofiel. De matchkans is hiervan niet berekend.

Daarnaast is bij het onderzoek door de politie in de omgeving van de [a-straat] aan de
achterzijde van de flat van [slachtoffer] ter hoogte van de achteruitgang van het portiek een
foedraal (van een mes) aangetroffen. Van de randen van dit foedraal (AAGV6560NL#01)
werd een DNA-profiel verkregen dat overeenkomt met het DNA-profiel van [betrokkene 1],
met een matchkans kleiner dan 1 op 1 miljard.

Twee van de aangetroffen messen zijn soortgelijk aan de drie messen die in de keukenla van
[betrokkene 3] zijn aangetroffen, terwijl soortgelijke messen in sets van vijf stuks worden
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verkocht bij de hiervoor genoemde [A]. De [A] verkoopt ook messen in foedraal die
soortgelijk zijn aan het bebloede mes dat bij de parkeerplaats Struik langs de A1 is
aangetroffen en de foedraal die is aangetroffen achter de flat waar [slachtoffer] woonde.

(...)

Uit de bewijsmiddelen leidt het hof met betrekking tot de betrokkenheid van verdachte bij
het tenlastegelegde het volgende af.

Vaststaat dat in de nacht van 26 op 27 september 2014 [slachtoffer] om het leven is
gebracht door hem in de buik en de borst te steken met een mes en dat verdachte niet bij
de uitvoering van deze handelingen aanwezig was.

In de week voorafgaand aan het misdrijf en na het bekend worden met de beslissing van de
voorzieningenrechter van 18 september 2014 heeft verdachte meermalen en tegen diverse
personen gezegd dat [slachtoffer] maar beter dood kon zijn en dat zij wilde dat hij er niet
meer was/dood was, terwijl [betrokkene 1] van dergelijke uitlatingen getuige is geweest en
ook heeft bevestigd dat dat beter zou zijn.

Daarnaast blijkt uit sms-contacten tussen verdachte en [betrokkene 1] (in het bijzonder het
hiervoor genoemde contact op 22 september 2014) dat er iets met [slachtoffer] moest
gebeuren. In dat kader wijst het hof erop dat [betrokkene 3] heeft verklaard dat zij de
verdachte heeft horen zeggen “dat het voor het weekend moest gebeuren”.

Vervolgens heeft [betrokkene 1] bij diverse personen gevraagd om wapen(s) en/of
“gevaarlijke mannen”. Zo heeft op 25 september 2014 er in de avonduren sms-contact
plaatsgevonden tussen de telefoon die in gebruik was bij hem en de telefoon die in gebruik
was bij [betrokkene 7]. Met de telefoon die in gebruik was bij [betrokkene 1] is naar de
telefoon die in gebruik was bij [betrokkene 7] ge-sms’t: “kun jij aan een pang pang geraken
of gevaarlijke mannen”. Vervolgens is er op de telefoon van [betrokkene 1] een sms-bericht
binnengekomen van het door [betrokkene 7] gebruikte toestel met de tekst: “ja bel is man ”
en “ik heb pang pang hier bij mij liggen en zware manne ben ik en ken er veel dus bel is
makker wat is er aan de hand”. Hierna heeft er tussen deze toestellen een belcontact van
228 seconden plaatsgevonden.

Op 23 september 2014 heeft verdachte tezamen met [betrokkene 1] (en [betrokkene 4]) in
Rotterdam en [plaats] goederen aangeschaft zoals hiervoor onder feiten en omstandigheden
is vermeld, terwijl vast is komen te staan dat die goederen (of een deel ervan) bestemd
waren voor de uitvoering van het tegen [slachtoffer] te gebruiken geweld en ook is gebruikt
of meegenomen met dat doel. Tegen [betrokkene 4] is gezegd dat zij niet met haar vriend
[betrokkene 5] mocht praten over de aanschaf van deze goederen. Verdachte is bevraagd
tijdens het onderzoek naar de reden voor de aanschaf van deze goederen. De door de
verdachte gegeven verklaring waarom de kledingstukken zijn aangeschaft (namelijk in
verband met sportactiviteiten met [betrokkene 5]) vindt naar het oordeel van het hof geen
steun in het dossier en is dan ook niet geloofwaardig. Ook de door verdachte gegeven
(wisselende) verklaringen voor de aankoop van de messenset bij de [A] vinden naar het
oordeel van het hof geen steun in het dossier, nu zich in het dossier verklaringen bevinden
die de door verdachte gegeven verklaringen op dit punt tegenspreken. De door verdachte
gegeven verklaring voor de aanschaf van het masker (namelijk dat zij dit masker had
gekocht omdat zij ter gelegenheid van haar verjaardag naar Halloween Frightnight zou gaan
in Walibi) is naar het oordeel van het hof eveneens niet aannemelijk geworden.

Op 24 september 2014 is verdachte tezamen met [betrokkene 1] in een onopvallende auto
naar Enschede afgereisd, waarbij de (omgeving van de) woning van [slachtoffer] is bekeken.
Het hof wijst in dat verband op de verklaring van [betrokkene 1], inhoudende dat verdachte
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de woning van [slachtoffer] aanwees en dat zij vertelde hoe je daar binnen kon komen.
Deze verklaring vindt steun in de uitkomsten van het Diabelli II-onderzoek met betrekking tot
het gebruikte navigatiesysteem en de verklaring van verdachte ter terechtzitting bij het hof
op 26 november 2018 inhoudende dat zij inderdaad op die datum met [betrokkene 1] in
Enschede is geweest en dat zij zowel langs de voor- als de achterzijde van de woning van
[slachtoffer] zijn gereden en die woning ook daadwerkelijk hebben bekeken. De eveneens
ter terechtzitting bij het hof van 26 november 2018 gegeven verklaring door verdachte dat
zij op 24 september 2014 naar Enschede gingen om naar huizen te kijken, doet naar het
oordeel van het hof - wat er ook zij van (de aannemelijkheid van) die verklaring - niet af aan
het hiervoor genoemde.

Op 26 september 2014 is verdachte in de woning van [betrokkene 3] aanwezig als
[betrokkene 1] en [betrokkene 7] tezamen vertrekken naar Enschede. Verdachte heeft
tijdens de verhoren bij de politie in eerste instantie verklaard dat [betrokkene 1] die hele
avond en nacht bij haar was en heeft [betrokkene 1] daarmee een vals alibi verschaft. Pas in
een latere fase van het onderzoek heeft verdachte verklaard dat [betrokkene 1] en
[betrokkene 7] rond 04.00 uur weer in de woning van [betrokkene 3] aanwezig waren en er
- nadat [betrokkene 1] had gevraagd of [betrokkene 7] mocht blijven slapen - mede met
haar hulp een slaapplek voor [betrokkene 7] is ingericht op zolder.

Op 27 september 2014 heeft [betrokkene 1] de sms-berichten “Schatje kunnen we 250 euro
regelen voor [betrokkene 7]” en “Want die vraagt da” aan de verdachte gestuurd, waarop
laatgenoemde heeft gereageerd met het bericht “Is goed schatje waar ben je nu?” Naar het
oordeel van het hof kunnen deze berichten bij het ontbreken van enige andere aannemelijke
verklaring voor deze betaling niet anders worden uitgelegd dan verband houdend met het
tenlastegelegde.

Op grond van het voorgaande - in het bijzonder ook de wijze waarop de handelingen elkaar
hebben opgevolgd en/of met elkaar in verband staan - is het hof van oordeel dat de voor
medeplegen vereiste voldoende nauwe en bewuste samenwerking tussen verdachte en de
medeverdachte [betrokkene 1] is komen vast te staan. Hoewel geen sprake is van een
gezamenlijke uitvoering van de uiteindelijke levensberoving, is de bijdrage van verdachte
aan het tenlastegelegde naar het oordeel van het hof van zodanig gewicht dat deze kan
worden aangemerkt als medeplegen. Het zwaartepunt van de door de verdachte geleverde
bijdrage ligt naar het oordeel van het hof in haar initiërende rol, haar intellectuele bijdrage,
die als wezenlijk dient te worden aangemerkt. Zij is degene die [slachtoffer] dood wilde
hebben. Zij heeft meermalen hardop en in het bijzijn van onder meer [betrokkene 1]
[slachtoffer] dood gewenst. Uiteindelijk heeft zij [betrokkene 1] daarvoor ingeschakeld. Dat
blijkt onder meer uit de sms-wisselingen tussen verdachte en [betrokkene 1] van 22
september 2014. Zij is bij de voorbereiding van de dood van [slachtoffer] nauw betrokken
geweest: zij was (op 23 september 2014) aanwezig bij het aanschaffen van kleding die
[betrokkene 1] tijdens het delict moest dragen en zij heeft toen zelf een masker en een
messenset gekocht. Dat niet alle goederen die zijn aangeschaft ook daadwerkelijk zijn
gebruikt bij de uitvoering, doet aan dit onderdeel niet af, te meer niet nu gebleken is dat een
deel van de niet gebruikte goederen wel is meegenomen naar Enschede en op de terugweg
naar [plaats] (of later in België) is weggegooid. Zij is een dag na het aanschaffen van de
spullen samen met [betrokkene 1] naar Enschede gereden en heeft hem toen de woning van
[slachtoffer] getoond en uitgelegd hoe hij binnen kon komen. Na terugkeer van [betrokkene
1] en [betrokkene 7] heeft zij hen onderdak geboden en later aanvankelijk gelogen om
[betrokkene 1] en [betrokkene 7] een alibi te geven. Zij heeft later ingestemd met een
betaling aan [betrokkene 7], naar moet worden aangenomen, bij gebreke van enige
aannemelijke andere verklaring, voor verleende diensten. Nadat [betrokkene 1] en
[betrokkene 7] naar Enschede waren vertrokken, heeft zij zich niet van het plan
gedistantieerd: zij heeft ervan af gezien [slachtoffer] (of de politie) telefonisch te
waarschuwen voor wat stond te gebeuren, terwijl zij dat wel had kunnen doen. Zij was ook
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2.3

2.4

2.5

degene die - in haar eigen beleving - van zijn dood zou profiteren, doordat haar verhuisplicht
op grond van het kortgedingvonnis dan zou komen te vervallen. Dit alles overziend is het hof
van oordeel dat verdachte met haar handelen een aanzienlijke intellectuele rol als
medepleger heeft vervuld, naast een niet onaanzienlijke rol als feitelijk uitvoerder van
voorbereidingshandelingen, en dat daarom heeft te gelden dat sprake is van zodanige
nauwe en bewuste samenwerking tussen haar en [betrokkene 1] dat sprake is van
medeplegen.”

Voor de kwalificatie medeplegen is vereist dat sprake is geweest van nauwe en bewuste
samenwerking door de verdachte met een ander of anderen. Die kwalificatie is alleen
gerechtvaardigd als de bewezenverklaarde – intellectuele en/of materiële – bijdrage van de
verdachte aan het delict van voldoende gewicht is. Bij de vorming van zijn oordeel dat sprake is
van de voor medeplegen vereiste nauwe en bewuste samenwerking, kan de rechter 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. (Vgl. HR 2 december 2014, ECLI:NL:HR:2014:3474.)

In de bewezenverklaring naar aanleiding van een op medeplegen toegespitste tenlastelegging
hoeft niet te worden vermeld of en zo ja welke feitelijke handelingen de verdachte zelf dan wel
zijn mededader of mededaders hebben verricht (vgl. HR 6 juli 2004, ECLI:NL:HR:2004:AO9905).
Aan de bewezenverklaring van het medeplegen staat niet in de weg de enkele omstandigheid dat
naast de in de tenlastelegging en bewezenverklaring genoemde persoon of personen, ook nog
een andere persoon of andere personen betrokken zijn geweest bij het strafbare feit.

Het hof heeft in de bewijsvoering gemotiveerd op grond waarvan naar zijn oordeel het
tenlastegelegde medeplegen door de verdachte bewezen is. Het oordeel van het hof dat de door
hem in aanmerking genomen feiten en omstandigheden in hun onderling verband en samenhang
voldoende zijn om te kunnen spreken van de voor medeplegen vereiste bewuste en nauwe
samenwerking door de verdachte, geeft niet blijk van een onjuiste rechtsopvatting en is niet
onbegrijpelijk. Daarbij wordt onder meer in aanmerking genomen dat het hof heeft vastgesteld dat
de verdachte een initiërende rol heeft gehad en tegen diverse personen heeft gezegd dat
[slachtoffer] maar beter dood kon zijn, uit sms-contacten tussen de verdachte en [betrokkene 1]
blijkt dat er iets met [slachtoffer] moest gebeuren, de verdachte samen met onder andere
[betrokkene 1] goederen heeft aangeschaft waarvan een gedeelte bestemd was voor de
uitvoering van het tegen [slachtoffer] te gebruiken geweld, en de verdachte [betrokkene 1] bij de
woning van [slachtoffer] heeft uitgelegd hoe hij binnen kon komen. Het hof heeft verder
vastgesteld dat de verdachte wist dat [betrokkene 1] en [betrokkene 7] op de avond van de
moord samen naar Enschede gingen, zij na de uitvoering van de moord onderdak heeft geboden
aan [betrokkene 1] en [betrokkene 7] en zij heeft ingestemd met een betaling aan [betrokkene 7].
Het derde cassatiemiddel faalt daarom.

Aan het vorenstaande doet, gelet op wat onder 2.3 is vooropgesteld en anders dan het vierde
cassatiemiddel betoogt, niet af de enkele omstandigheid dat blijkens de bewezenverklaring de
verdachte de moord tezamen en in vereniging “met een ander” heeft begaan, terwijl uit de
bewijsvoering van het hof volgt dat bij de uitvoering van die moord niet alleen [betrokkene 1]
maar ook [betrokkene 7] betrokken was, zonder dat het hof heeft vastgesteld wie van hen de
dodelijke messteek heeft toegebracht. Uit de bewijsvoering van het hof volgt immers dat,
ongeacht wie van hen de dodelijke messteek heeft toegebracht, de verdachte met haar onder 2.4
genoemde gedragingen een bijdrage van voldoende gewicht aan de moord op [slachtoffer] heeft
geleverd. Ook het vierde cassatiemiddel kan daarom niet tot cassatie leiden.

De Hoge Raad heeft de klachten over de uitspraak van het hof beoordeeld. De uitkomst hiervan is dat
deze klachten niet kunnen leiden tot vernietiging van die uitspraak. De Hoge Raad hoeft niet te
motiveren waarom hij tot dit oordeel is gekomen. Bij de beoordeling van deze klachten is het namelijk

3 Beoordeling van het eerste, het tweede en het vijfde cassatiemiddel
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4.1

4.2

5.1

5.2

niet nodig om antwoord te geven op vragen die van belang zijn voor de eenheid of de ontwikkeling
van het recht (zie artikel 81 lid 1 van de Wet op de rechterlijke organisatie).

Het cassatiemiddel klaagt dat in de cassatiefase de redelijke termijn als bedoeld in artikel 6 lid 1
van het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele
vrijheden is overschreden omdat de stukken te laat door het hof zijn ingezonden.

Het cassatiemiddel is gegrond. Dit moet leiden tot vermindering van de opgelegde gevangenisstraf
van dertien jaren.

Het hof heeft de verdachte de verplichting opgelegd, kort gezegd, om aan de Staat ten behoeve
van het in het arrest genoemde slachtoffer het in het arrest vermelde bedrag te betalen, bij
gebreke van betaling en verhaal te vervangen door het in het arrest genoemde aantal dagen
hechtenis.

De Hoge Raad zal de uitspraak van het hof ambtshalve vernietigen voor zover daarbij
vervangende hechtenis is toegepast, overeenkomstig hetgeen is beslist in HR 26 mei 2020,
ECLI:NL:HR:2020:914.

De Hoge Raad:

- vernietigt de uitspraak van het hof, maar uitsluitend voor zover bij de schadevergoedingsmaatregel
ten behoeve van het in het arrest genoemde slachtoffer vervangende hechtenis is toegepast en wat
betreft de duur van de opgelegde gevangenisstraf;

- bepaalt dat ten aanzien van de schadevergoedingsmaatregel ten behoeve van het in het arrest
genoemde slachtoffer met toepassing van artikel 6:4:20 van het Wetboek van Strafvordering gijzeling
van gelijke duur kan worden toegepast;

- vermindert de duur van de gevangenisstraf in die zin dat deze twaalf jaren en tien maanden
beloopt;

- verwerpt het beroep voor het overige.

Dit arrest is gewezen door de vice-president V. van den Brink als voorzitter, en de raadsheren Y.
Buruma, M.J. Borgers, 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 13 oktober 2020.

4 Beoordeling van het zesde cassatiemiddel

5 Ambtshalve beoordeling van de uitspraak van het hof

6 Beslissing
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Instantie Parket bij de Hoge Raad

Datum conclusie 25-08-2020

Datum publicatie 25-08-2020

Zaaknummer 19/00490

Formele relaties Arrest Hoge Raad: ECLI:NL:HR:2020:1606 

Rechtsgebieden Strafrecht

Bijzondere kenmerken -

Inhoudsindicatie
Concl. AG. Enschedese voogdijmoord. Medeplegen moord op ex-vriend van
verdachte, waarbij de ontkennende verdachte niet aanwezig was op de plaats
delict en de fatale steek is toegebracht door de medepleger of een ander.

1. Hof heeft toereikend gerespondeerd op uos dat verklaringen van de medepleger
wegens onbetrouwbaarheid niet tot bewijs kunnen worden gebezigd. Oordeel Hof
dat die verklaringen tot het bewijs kunnen worden gebezigd voor zover deze
verklaringen worden ondersteund door andere b.m. dan wel van ondergeschikt
belang zijn voor de bewijsvoering van het tenlastegelegde is gelet op gebezigde
b.m. niet onbegrijpelijk.

2. Hof heeft bewezenverklaarde opzet en afwijking van dienaangaand uos
toereikend gemotiveerd.

3. Hof heeft bewezenverklaarde medeplegen, i.h.b. zijn oordeel dat verdachte een
intellectuele bijdrage van voldoende gewicht heeft geleverd aan het delict,
toereikend gemotiveerd.

4. Hof heeft medeplegen toereikend gemotiveerd. Dat het hof daarbij in het midden
heeft gelaten of de fatale steek is toegebracht door de medepleger of een door hem
meegebrachte derde, maakt dat - gelet op de bewijsvoering van het Hof -- niet
anders.

5. 's Hofs kennelijke oordeel dat er geen aanleiding was gebruik te maken van zijn
bevoegdheid ambtshalve bepaalde belastende getuigen op te roepen en ttz. te
horen getuigt, ook gelet op art. 6 EVRM, niet van een onjuiste rechtsopvatting en is
niet onbegrijpelijk.

6. Slagende klacht overschrijding redelijke inzendtermijn.

Concl. strekt tot vernietiging w.b. de strafoplegging en tot verwerping van het
beroep voor het overige.

Vindplaatsen Rechtspraak.nl 

Conclusie

ECLI:NL:PHR:2020:734
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4.1.

4.2.

4.3.

PROCUREUR-GENERAAL

BIJ DE

HOGE RAAD DER NEDERLANDEN

Nummer 19/00490

Zitting 25 augustus 2020 (bij vervroeging)

CONCLUSIE

D.J.M.W. Paridaens

In de zaak

[verdachte] ,

geboren te [geboorteplaats] op [geboortedatum] 1992,

hierna: de verdachte.

1.  De verdachte is bij arrest van 18 januari 2019 door het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden,
zittingsplaats Arnhem, wegens “medeplegen van moord” veroordeeld tot een gevangenisstraf voor
de duur van dertien jaren, met aftrek van voorarrest als bedoeld in art. 27(a) Sr. Verder heeft het
hof beslist op de vordering van de benadeelde partij en de verdachte een
schadevergoedingsmaatregel opgelegd, zoals bepaald in het bestreden arrest.

2.  Namens de verdachte hebben mr. M. Berndsen en mr. K. Canatan, advocaten te Amsterdam, zes
middelen van cassatie voorgesteld.

3.  De onderhavige zaak staat in de media bekend als de zaak van de Enschedese voogdijmoord en
betreft het volgende. De verdachte is door het hof veroordeeld voor het medeplegen van de moord
op haar ex-vriend [slachtoffer] . Ruim een week voor de gepleegde moord heeft de
voorzieningenrechter in een door de ex-vriend aangespannen kort geding uitgesproken dat de
verdachte met haar dochtertje van – op dat moment - anderhalf jaar uit [plaats] moest terugkeren
naar Enschede, zodat haar ex-vriend, die nog in Enschede woonde, niet te ver van hun dochtertje
zou wonen. Dit op straffe van verbeurte van een dwangsom van € 250,- per dag dat de verdachte
in gebreke zou blijven, ingaande na het weekend waarin de ex-vriend is vermoord. De rechtbank
had de verdachte vrijgesproken. De verdachte ontkent dat sprake was van een moordplan waar zij
een rol in heeft. In feitelijke aanleg is niet bestreden dat haar huidige vriend [betrokkene 1]
(vergezeld van een ander) aanwezig was op de plaats delict ten tijde van de moord.

Ten laste van de verdachte heeft het hof bewezenverklaard dat:

“zij op of omstreeks 27 september 2014 in de gemeente Enschede tezamen en in vereniging met
een ander, [slachtoffer] opzettelijk en met voorbedachten rade van het leven heeft beroofd, door
die [slachtoffer] meermalen, met een mes, in het lichaam te steken.”

Deze bewezenverklaring berust op de in de aanvulling op het verkort arrest opgenomen 78
bewijsmiddelen met daarbij als bijlagen foto’s van voorwerpen waarnaar in de bewijsmiddelen
wordt verwezen. Ik verwijs hier naar de inhoud van deze aanvulling.

Blijkens het bestreden arrest heeft het hof de volgende feiten en omstandigheden vastgesteld:1

4 Bewezenverklaring en bewijsvoering
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“De feiten en omstandigheden

[slachtoffer] en verdachte hebben een relatie gehad waaruit op 1 mei 2013 een dochtertje
genaamd [betrokkene 2] is geboren. [slachtoffer] en verdachte woonden samen aan de [a-straat
1] te Enschede. Op enig moment - in april 2014 - is de relatie tussen [slachtoffer] en verdachte
geëindigd. Begin juli 2014 is verdachte met [betrokkene 2] bij haar moeder - [betrokkene 3] - aan
de [b-straat] in [plaats] gaan wonen. Omdat [slachtoffer] het niet eens was met een permanent
verblijf van [betrokkene 2] buiten Enschede, heeft hij in augustus 2014 een kort geding
aangespannen tegen verdachte.

Medio augustus 2014 hebben verdachte en [betrokkene 1] voor het eerst contact met elkaar en
spreken zij samen af. Uit dit contact komt een liefdesrelatie voort.

Op 4 september 2014 is in de Rechtbank te Breda het door [slachtoffer] aangespannen kort
geding behandeld. Bij vonnis van 18 september 2014 heeft de voorzieningenrechter in kort geding
bepaald dat verdachte met [betrokkene 2] binnen een week na betekening van het vonnis diende
terug te keren naar Enschede op straffe van verbeurte van een dwangsom van € 250,- per dag
dat zij daarin in gebreke zou blijven.

Verdachte heeft in de week na dat vonnis meermalen gezegd dat [slachtoffer] maar beter dood
kon zijn en dat zij wilde dat hij er niet meer was/dood was. Van dergelijke uitlatingen is ook de
nieuwe vriend van verdachte, [betrokkene 1] , getuige geweest.

[betrokkene 4] (hierna: [betrokkene 4] ) - een vriendin van verdachte - heeft verklaard dat zij
heeft gehoord dat verdachte zei dat ‘ze wilde dat [slachtoffer] dood was’ en [betrokkene 1] hier
aanvankelijk eigenlijk niets op zei, maar [betrokkene 1] toen verdachte dit voor de derde of vierde
keer zei zelf zei dat ‘het inderdaad wel het beste zou zijn, dat [verdachte] dan overal van af zou zijn’.
Voorts heeft [betrokkene 4] verklaard dat verdachte op dinsdagavond opnieuw zei dat ze vond
dat [slachtoffer] ‘gewoon dood moest’. Nadat [betrokkene 4] had gezegd dat verdachte haar
dochter daarmee haar vader zou afnemen en zij vroeg wat verdachte zou doen als zij door de
politie zou worden aangehouden, zei verdachte dat het dan ‘janken, janken, janken zou worden of
gewoon haar hoofd koel houden’.

[betrokkene 1] heeft in de week na het kort geding vonnis diverse personen benaderd met het
verzoek een wapen te leveren of een ‘gevaarlijke man’. Daarbij wordt onder andere gesproken
over ‘een blaffer met een demper’, ‘pangpang’ en ‘valse nummerplaten’. Voorts maakt [betrokkene 1]
op 19 september 2014 een notitie in de mobiele telefoon die op dat moment bij hem in gebruik is
met de inhoud: ‘ [a-straat 1] , Enschede [slachtoffer] Turk’.

Op 21 september 2014 wordt in de avond op de mobiele telefoon die op dat moment in gebruik is
bij [betrokkene 1] op Google gezocht naar ‘vermommings masker te koop’.

Op 22 september 2014 tussen 11.00 uur en 15.45 uur heeft [betrokkene 1] de volgende sms’jes
naar verdachte gestuurd:

- ‘stuur eens het nummer van die kutturk’ en

- ‘in welk casino zit hij schatke als ik het regel is er geen weg trg en moet je beseffen dat als
[betrokkene 2] vraagt later achter haar echte vader hoop ik dat je ermee kunt leven eh’ en

- ‘wat ga je haar dan wijsmaken’ en

- ‘wat ga je haar dan wijsmaken’ en

- ‘en we zullen er 9 van de 10 900 euro voor moeten neerleggen heb ik al bij een paar mensen gehoord’
en

- ‘je wilt dan dat ik het regel’.

Diezelfde dag stuurt verdachte een sms-bericht aan [betrokkene 1] met de inhoud: ‘Daar weetje
zelf het antwoord op maar sms’en is niet zo handig nu schat’. Waarop [betrokkene 1] reageert met
het bericht: ‘Oke en dan verwijder je die berichten maar’.

Op 23 september 2014 zijn [betrokkene 1] en verdachte samen met [betrokkene 4] naar
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Rotterdam en [plaats] gegaan. In Rotterdam zijn diverse kledingstukken (een donker blauwe trui
met lichte letters erop en een lichtgrijze joggingbroek), een zwart petje en donkere schoenen
gekocht voor [betrokkene 1] . Verdachte en/of [betrokkene 1] hebben aan [betrokkene 4] laten
weten dat zij over de aankoop van deze goederen niet mocht praten met haar vriend [betrokkene
5] (hierna: [betrokkene 5] ). In [plaats] is diezelfde dag een messenset bij de [A] gekocht.
Verdachte heeft deze messen contant betaald. In een carnavalswinkel in [plaats] heeft
[betrokkene 1] een masker uitgezocht, dat vervolgens door verdachte is afgerekend.

Op 24 september 2014 zijn [betrokkene 1] en verdachte samen naar Enschede gereden in de auto
van een vriendin van verdachte - [betrokkene 6] (hierna: [betrokkene 6] ) - omdat de auto die in
gebruik was bij [betrokkene 1] te veel op zou vallen in verband met de Belgische kentekenplaten.
In het Diabelli Il-onderzoek is nader onderzoek verricht naar wat er die dag precies is gebeurd in
Enschede. Uit het onderzoek naar het navigatiesysteem waar die dag gebruik van werd gemaakt
door verdachte en [betrokkene 1] blijkt dat zij niet alleen twee keer langs de voorzijde van de
woning van [slachtoffer] zijn gereden, maar dat zij ook langs de achterzijde zijn gereden en daar
mogelijk zeer langzaam hebben gereden of kort hebben stilgestaan. Uit datzelfde onderzoek blijkt
dat verdachte en [betrokkene 1] in totaal iets meer dan een uur in Enschede zijn geweest. In die
tijd is er een bezoek gebracht aan een telefoonwinkel gevestigd aan de [a-straat] te Enschede en
aan de Praxis (van 15.15.48 uur tot en met 15.31.21 uur). In de telefoonwinkel zijn twee Lebara
simkaarten gekocht. Bij de Praxis zijn een schroevendraaier, montagetape, een
schroefverwijderaar en een liter terpentine gekocht.

Op 25 september 2014 heeft er in de avonduren sms-contact plaatsgevonden tussen de telefoon
die in gebruik was bij [betrokkene 1] en de telefoon die in gebruik was bij [betrokkene 7] . Met de
telefoon die in gebruik was bij [betrokkene 1] is naar de telefoon die in gebruik was bij
[betrokkene 7] ge-sms’t: ‘kun jij aan een pang pang geraken of gevaarlijke mannen’. Vervolgens is er
op de telefoon van [betrokkene 1] een sms-bericht binnengekomen met de tekst: ‘ja bel is man’ en
‘ik heb pang pang hier bij mij liggen en zware manne ben ik en ken er veel dus bel is makker wat is
er aan de hand’. Hierna heeft er tussen deze toestellen een belcontact van 228 seconden
plaatsgevonden.

Op 26 september 2014 heeft [betrokkene 1] ’s ochtends bij de [A] onder andere een mes met/in
een foedraal gekocht. Uit diverse verklaringen volgt dat [betrokkene 1] en [betrokkene 7] een
groot deel van die dag samen hebben doorgebracht. Verdachte heeft [betrokkene 1] en
[betrokkene 7] omstreeks 13.00 uur/13.30 uur samen in de woning van haar moeder -
[betrokkene 3] - in [plaats] gezien. Rond 16.00 uur zijn [betrokkene 1] en [betrokkene 7] bij
[betrokkene 8] geweest. Rond 19.00 uur zijn zij vervolgens samen vertrokken vanaf de woning
van verdachte en [betrokkene 3] in [plaats] in de zwarte Volkswagen Golf van de moeder van
[betrokkene 1] .

Uit onderzoek van de laptop die is aangetroffen in de woning van [betrokkene 3] in [plaats] blijkt
dat er op 26 september 2014 omstreeks 13.32 uur via Google Maps is gezocht op ‘ [plaats] ’ en
‘Enschede’.

Op 27 september 2016 omstreeks 01.20 uur is [betrokkene 9] (hierna: [betrokkene 9] ), die
woonachtig in dezelfde flat als [slachtoffer] , wakker geworden van autoportieren die meerdere
keren hard werden dichtgeslagen. [betrokkene 9] heeft aan de achterzijde van de flat, ter hoogte
van haar balkon, een zwarte of donkerkleurige Volkswagen Golf hatchback of daarop lijkende auto
met haaientand-/haaienvinantenne op het dak en sportvelgen gezien. Er stonden twee jongens of
mannen bij de auto die bij de achterbank van de auto bezig waren alsof ze de achterbank
opklapten of wat met de voorstoel deden. De mannen waren opvallend nerveus, aldus
[betrokkene 9] . Ze keken steeds schichtig om zich heen en keken voorts omhoog naar de
flatwoningen. Ze praatten niet met elkaar, maar maakten elkaar dingen duidelijk met hun handen.
Op een gegeven moment liepen zij om de flat heen. De ene man was ongeveer 20 jaar oud. Hij
droeg donkere kleding, een donker shirt met glitters er op en een zwarte baseballpet. De andere
man had een blanke huidskleur. Hij droeg een lichtgekleurde joggingbroek en een lichtgekleurd
shirt met lange mouwen. Ook hij droeg een zwarte baseballpet.

Omstreeks 01.15/01.20 uur heeft [betrokkene 10] - die op dat moment zijn hond uitliet - gezien
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dat er bij de achterzijde van de flat twee, hem onbekende personen, naast een donkerkleurige
auto stonden, waarvan het portier aan de passagierszijde openstond. Kort daarop heeft hij de
mannen voor de flat aan de [a-straat] in Enschede zien staan, nabij de flat van de hem bekende
[slachtoffer] . Hij heeft gehoord dat beide mannen fluisterden. Na ongeveer vijf à zes minuten na
terugkomst in zijn woning hoorde hij geschreeuw uit de richting van de voorzijde van de flat.
Vanuit zijn slaapkamerraam heeft hij gezien dat de door hem genoemde auto met hoge snelheid
en gierende banden vanaf de oprit wegreed in de richting van de [c-straat] .

Op 27 september 2014 om 01.44 uur heeft getuige [betrokkene 11] een laatste bericht van
[slachtoffer] ontvangen via Facebook. Daarna heeft zij geen bericht meer van hem ontvangen.

In de nacht van 26 op 27 september 2014 heeft [betrokkene 12] - de zus van [slachtoffer] - heel
vaak de deurbel horen gaan en heeft zij gehoord dat [slachtoffer] via de intercom sprak met
iemand die vroeg wie daar was. Vervolgens heeft zij hem naar zijn slaapkamer horen gaan,
waarna de deurbel opnieuw ging en zij hem via de intercom heeft horen praten. [slachtoffer] zei:
‘Ik ken je niet, ik kom naar beneden’. Ze heeft gehoord dat [slachtoffer] naar beneden liep. Ze is na
ongeveer vijf minuten naar beneden gelopen. Toen zij de trap afkwam en richting de
toegangsdeur van het portiek keek, zag zij [slachtoffer] met zijn rug rechts tegen de muur. Zij
heeft een persoon die zij herkende als de nieuwe vriend van verdachte heel dicht voor
[slachtoffer] zien staan. Zij heeft gezien dat die nieuwe vriend breed stond, alsof hij [slachtoffer]
wat aan wilde doen. Zij zag aan het gezicht van [slachtoffer] dat hij angstig was. [betrokkene 12]
vond de situatie dreigend en was bang. Zij heeft gezien dat een andere man die zij niet kende, de
deur openhield. Hij stond half in de deuropening en half in de hal. Deze man stond heel dicht bij de
vriend van verdachte. [slachtoffer] heeft naar haar toe bevestigd dat één van die mannen de
nieuwe vriend van verdachte was en heeft haar in het Turks gevraagd of zij de politie wilde bellen.
Toen zij de trap op rende om de politie te bellen, hoorde zij haar broer schreeuwen en meermalen
‘au’ roepen. Zij is daarop direct naar beneden gerend en zag dat [slachtoffer] buiten op straat in
elkaar zakte. Tijdens het verhoor van [betrokkene 12] is aan haar een foto getoond van
[betrokkene 1] . Zij heeft de persoon op deze foto herkend als de nieuwe vriend van verdachte,
één van de mannen die zij had gezien in het portiek. Tijdens de Foslo- confrontatie bij de politie
heeft [betrokkene 12] [betrokkene 7] niet herkend, echter na afloop van deze confrontatie heeft
zij verklaard dat de persoon op foto 4 (op deze foto was [betrokkene 7] te zien) veel leek op de
persoon die zij in de nacht van 26 op 27 september 2014 in de hal van haar flatwoning heeft
gezien en waarover zij heeft verklaard. Tijdens de pro forma behandeling op 25 maart 2015 bij de
rechtbank Overijssel, locatie Almelo heeft [betrokkene 12] gezegd [betrokkene 7] te herkennen als
de man die zij samen met de nieuwe vriend van verdachte in de nacht van 26 op 27 september
2014 in de hal van haar flatwoning heeft gezien.

[betrokkene 1] heeft bekend dat hij één van de mannen was in de nacht van 26 op 27 september
2014 in het portiek bij de woning van [slachtoffer] in Enschede. [betrokkene 1] heeft voorts
verklaard dat hij [slachtoffer] op enig moment heeft vastgepakt.

[betrokkene 13] heeft om 01.51 uur het alarmnummer gebeld, nadat [betrokkene 12] voor zijn
auto was gesprongen en hem toeschreeuwde de hulpdiensten te waarschuwen.

Om 01.53 uur heeft de politiemeldkamer aan de politie-eenheid de opdracht gegeven om te rijden
naar de [a-straat] in Enschede, omdat zich daar een steekpartij had voorgedaan.

Omstreeks 01.57 uur zijn de eerste hulpdiensten ter plaatse gearriveerd. Door hen werd een
hevig bloedende man (het hof begrijpt: [slachtoffer] ), deels liggend op een parkeervak en deels
op de rijbaan van de [a-straat] , ter hoogte van de portiekingang van het flatgebouw [a-straat 1]
te Enschede aangetroffen. Omstreeks 02.10 uur werd door een van de medewerkers van de
ambulancedienst vastgesteld dat [slachtoffer] was overleden.

Bij de sectie op het levenloze lichaam van [slachtoffer] is gebleken dat er sprake was van twee
steekwonden: een steekwond links voor aan de borst met daarmee samenhangend een
steekkanaal waarin de linkerlong en het hart waren geperforeerd en een steekwond links aan de
buik met oppervlakkige perforatie van de buikwand zonder perforatie van de inwendige organen.
Arts en patholoog A. Maes van het Nederlands Forensisch Instituut (hierna: NFI) heeft
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geconcludeerd dat [slachtoffer] is overleden als gevolg van verwikkelingen van een bij leven
opgelopen steekwond links aan de borst. Het steekkanaal van deze verwonding links aan de borst
loopt van links naar rechts en iets voetwaarts (bezien vanuit de rugligging van het slachtoffer) en
voorwaarts.

[betrokkene 1] en [betrokkene 7] zijn op 27 september 2014 omstreeks 04.00/04.30 uur weer in
de woning in [plaats] teruggekeerd. [betrokkene 1] heeft aan verdachte gevraagd of het goed
was dat [betrokkene 7] zou blijven slapen. Verdachte heeft hiermee ingestemd, waarna er voor
[betrokkene 7] een slaapplek is ingericht op zolder.

Op 27 september 2014 vertrokken [betrokkene 1] en [betrokkene 7] naar België. Om 11.19 uur
stuurde [betrokkene 1] een sms-bericht naar verdachte met de tekst: ‘Schat zijn er al lichtjes
gepasseerd daar?’. Diezelfde dag omstreeks 14.20/14.22 uur heeft [betrokkene 1] sms-berichten
aan verdachte gestuurd met de tekst: ‘Schatje kunnen we 250 euro regelen voor [betrokkene 7] ’ en
‘Want die vraagt da’. Hierop heeft verdachte om 14.23 uur een sms aan [betrokkene 1] gestuurd
met de tekst: ‘Is goed schatje waar ben je nu?’

Diezelfde dag omstreeks 17.00 uur zijn [betrokkene 1] , verdachte en [betrokkene 7] in [plaats]
aangehouden door de politie. Zij zaten alle drie in de hiervoor genoemde zwarte Volkswagen Golf.
Deze auto had wielen die voorzien waren van sportvelgen. Op het dak van de auto was een
antenne aangebracht in de vorm van een haaientand/haaienvin. Ten tijde van de aanhouding
droeg [betrokkene 7] een zwart T-shirt met daarop glinsterende chroomkleurige punten die
tezamen een afbeelding vormden.

Door de politie is nader onderzoek verricht naar voornoemde zwarte Volkswagen Golf. In de auto
werd onder andere een handschreven briefje aangetroffen met de tekst: ‘rondhoren voor een
blaffer’ en ‘vingerafdrukken vijlen’. In de kofferbak werd in de ruimte voor het reservewiel een op
een vuurwapen gelijkend voorwerp aangetroffen.

Op aanwijzen van [betrokkene 1] zijn er diverse goederen aangetroffen. Bij de Parkeerplaats
Struik aan de A1 zijn twee zwarte baseballpetjes, waarvan één petje met het opschrift ‘Special
Forces’, één gele huishoudhandschoen en twee messen in een sloot en in een weiland
aangetroffen. Bij de parkeerplaats Varakker aan de A15 zijn in een vuilniszak - die in de boom hing
in de bosjes - een mes, een wit masker, een valse Belgische kentekenplaat, een handdoek, een
blauwe hoodie met het opschrift ‘Red bridge NYC’, een zwart/wit gebreide (kol)trui, een fles met
terpentine en een plastic tas van de Praxis aangetroffen. Bij de Carwash in de gemeente Schelle
(in België) zijn in een afvalcontainer in een zwarte vuilniszak onder andere een zwarte
joggingbroek met witte strepen op de zijkant, een grijze joggingbroek, een grijs T-shirt, een paar
schoenen en sokken, een paar grijze sokken en een verpakking van een Lebara-simkaart
aangetroffen. In diezelfde afvalcontainer werd in een stoffen tas een gas-alarmpistool
aangetroffen.

Voornoemde goederen zijn door het team Forensische Opsporing onderzocht op onder meer
biologische sporen. Deze sporen en sporendragers zijn voor nader onderzoek overgedragen aan
het NFI. Door middel van vergelijkend DNA-onderzoek is op de binnenrand van de zwarte
baseballpet met het opschrift ‘Special Forces ’ (AAHJ4745NL#01) een DNA-profiel aangetroffen dat
overeenkomt met het DNA-profiel van [betrokkene 1] met een matchkans kleiner dan 1 op 1
miljard.2 Op de binnenrand van de andere zwarte baseballpet (AAHF9240NL) is een DNA-mengprofiel
aangetroffen van minimaal twee personen, waar het DNA-profiel van [betrokkene 7] in past, maar
waarvan de matchkans niet is berekend. Op de binnenzijde van de zwarte leren handschoenen
(AAHJ4744NL#01 en #02) zijn DNA-sporen aangetroffen die overeenkomen met het DNA-profiel
van [betrokkene 1] met een matchkans kleiner dan 1 op 1 miljard. Ook de buitenzijde van deze
zwarte leren handschoenen is bemonsterd (AAHJ4744N1 #03 tot en met #09). Deze bemonstering
bevat celmateriaal van drie personen. De deskundige van het NFI heeft gerapporteerd dat de
bevindingen van het onderzoek extreem veel waarschijnlijker zijn als de bemonstering
celmateriaal bevat van [slachtoffer] en [betrokkene 1] en een willekeurig persoon, dan wanneer
de bemonstering celmateriaal bevat van [betrokkene 1] en twee willekeurige onbekende
personen. Het hof leidt hieruit af dat op de buitenzijde van de zwarte leren handschoenen
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celmateriaal is aangetroffen van zowel [slachtoffer] als van [betrokkene 1] .

Aan de binnenzijde van de aangetroffen gele huishoudhandschoen (AAHJ4748NL#01) is een DNA-
mengprofiel aangetroffen van minimaal drie personen. De deskundige van het NFI heeft
gerapporteerd dat de bevindingen van het onderzoek zeer veel waarschijnlijker zijn als de
bemonstering celmateriaal bevat van verdachte en twee onbekende personen, dan wanneer de
monstering celmateriaal bevat van drie willekeurige onbekende personen.

Voorts heeft de deskundige gerapporteerd dat de bevindingen van het onderzoek extreem veel
waarschijnlijker zijn als de bemonstering celmateriaal bevat van de [betrokkene 7] en twee
willekeurige onbekende personen, dan wanneer de bemonstering celmateriaal bevat van drie
willekeurige onbekende personen. Het hof leidt hieruit af dat aan de binnenzijde van de gele
huishoudhandschoen celmateriaal is aangetroffen van zowel [betrokkene 7] als van verdachte. Op
het lemmet van een van de messen die is aangetroffen op de parkeerplaats Stuik langs de A1
(AABW5351NL#01) is bloed aangetroffen, waaruit een DNA-mengprofiel is verkregen. De
deskundige van het NFI heeft hierover gerapporteerd dat de bevindingen van het onderzoek
extreem veel waarschijnlijker zijn als de bemonstering celmateriaal bevat van [slachtoffer] en een
onbekende persoon, dan wanneer de bemonstering celmateriaal bevat van twee willekeurige
onbekende personen. Het hof leidt hieruit af dat het bloed dat is aangetroffen op het lemmet van
dit mes DNA-materiaal bevat van zowel [slachtoffer] als minimaal een andere persoon. Op de
blauwe hoodie die is aangetroffen in de groenstrook van de parkeerplaats Varakker langs de A15 is
aan de achterzijde bloed aangetroffen. Vanuit de bloedbemonstering (AAHJ4738NU01) is een DNA-
profiel verkregen dat overeenkomt met het DNA-profiel van [slachtoffer] , met een matchkans
kleiner dan 1 op 1 miljard. Daarnaast is deze blauwe hoodie onderzocht op dragersporen. Zowel
vanuit de binnenzijde van de kraag (AAHJ4738NL#02) als vanuit de binnenzijde van het linker
manchet (AAHJ4738NL#03) van deze trui is een DNA-profiel verkregen dat overeenkomsten
vertoont met het DNA-profiel van [betrokkene 1] , met een matchkans kleiner dan 1 op 1 miljard.
Op de zwart/wit gebreide trui zijn twee DNA-mengprofielen aangetroffen. De eerste bemonstering
(AAHJ4736NL#01) bevat celmateriaal waaruit een DNA-mengprofiel van minimaal twee personen is
verkregen dat overeenkomt met de DNA-profielen van [betrokkene 1] en verdachte. De tweede
bemonstering (AAHJ4736NL#02) bevat celmateriaal waaruit een DNA-mengprofiel is verkregen van
minimaal drie personen dat overeenkomt met de DNA-profielen van [betrokkene 7] , [betrokkene
1] en minimaal één onbekende persoon. De matchkansen hiervan zijn niet berekend. Op de grijze
joggingbroek die is aangetroffen bij de Carwash in België is op de tailleband (AAHP5127NL#01) een
DNA-profiel aangetroffen dat overeenkomst met dat van [betrokkene 1] , met een matchkans
kleiner dan 1 op 1 miljard. Op deze broek werden ook diverse bloedgelijkende sporen
waargenomen. Vanuit de bloedbemonstering aan de voorzijde van deze broek is ter hoogte van de
linker broekzak (AAHP5127NL#02 en AAHP5129NL#01) een DNA-profiel verkregen dat
overeenkomt met het DNA-profiel van [slachtoffer] met een matchkans kleiner dan 1 op 1 miljard.
Vanuit de bloedbemonstering in de linker broekzak van deze grijze joggingbroek (AAHP5130#01 en
AAHP5131#01) is een DNA-mengprofiel verkregen. Zowel het DNA-profiel van [betrokkene 1] als
dat van [slachtoffer] past binnen dit mengprofiel. De matchkans hiervan is niet berekend. Vanuit de
tailleband (AAHP5130NU01) van de zwarte joggingbroek die eveneens aldaar is aangetroffen is een
DNA-mengprofiel verkregen. De DNA-profielen van [betrokkene 7] en [betrokkene 1] passen
binnen dit mengprofiel. De matchkans is hiervan niet berekend.

Daarnaast is bij het onderzoek door de politie in de omgeving van de [a-straat] aan de achterzijde
van de flat van [slachtoffer] ter hoogte van de achteruitgang van het portiek een foedraal (van
een mes) aangetroffen. Van de randen van dit foedraal (AAGV6560NL#01) werd een DNA-profiel
verkregen dat overeenkomt met het DNA-profiel van [betrokkene 1] , met een matchkans kleiner
dan 1 op 1 miljard.

Twee van de aangetroffen messen zijn soortgelijk aan de drie messen die in de keukenla van
[betrokkene 3] zijn aangetroffen, terwijl soortgelijke messen in sets van vijf stuks worden
verkocht bij de hiervoor genoemde [A] . De [A] verkoopt ook messen in foedraal die soortgelijk zijn
aan het bebloede mes dat bij de parkeerplaats Struik langs de A1 is aangetroffen en de foedraal
die is aangetroffen achter de flat waar [slachtoffer] woonde.”
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5.1.

5.2.

Het middel klaagt dat het hof onvoldoende redenen heeft opgegeven waarom het is afgeweken
van het uitdrukkelijk onderbouwd standpunt van de verdediging dat de verklaringen van
medeverdachte [betrokkene 1] wegens onbetrouwbaarheid niet tot het bewijs kunnen worden
gebezigd, terwijl die redenen ook niet in voldoende mate blijken uit de inhoud van de gebezigde
bewijsmiddelen.

Blijkens de aan het proces-verbaal van de terechtzitting in hoger beroep van 26 en 27 november
2018 gehechte pleitnota heeft de raadsman van de verdachte aldaar een ongeveer veertig
pagina’s tellend verweer gevoerd betreffende de onbetrouwbaarheid van de door de
medeverdachte [betrokkene 1] afgelegde verklaringen. Voor de inhoud van dat verweer verwijs ik
naar deze pleitnota. Het verweer betreft “een analyse van de verklaringen van [betrokkene 1]
uitgesplitst in die onderdelen waarover hij aantoonbaar niet naar waarheid, ongeloofwaardig of
inconsistent heeft verklaard en de daarbij behorende onderbouwing”. Daarbij wordt erop gewezen
dat [betrokkene 1] ook zelf heeft erkend dat hij in zijn verklaringen verhalen heeft verzonnen. De
in het verweer besproken onderwerpen betreffen: 1) de betrokken uitvoerders en de wijze van
uitvoeren, 2) de geldbedragen die betaald zouden worden, 3) de aan de verdachte toegedichte rol
en wat zij op welk moment aan [betrokkene 1] gevraagd zou hebben, 4) wie er bij besprekingen
waren en waar die over gingen, 5) de rit naar Enschede op woensdag 24 september 2014 inclusief
de aankoop van de simkaarten en de aankoop van de goederen bij de Praxis, 6) zijn wetenschap
over de woning van [slachtoffer] , 7) (de aanschaf van) de verschillende relevante voorwerpen, 8)
(de locatie van) het masker, 9) het schrijven van het briefje en 10) het knippen van het haar van
[betrokkene 7] . Daarbij wordt ook het overige bewijs ten aanzien deze onderwerpen besproken.
Het verweer eindigt met een conclusie over de betrouwbaarheid van [betrokkene 1] die ik hier
integraal weergeef:3

“Betrouwbaarheid

Dat enkele (ondergeschikte) onderdelen van de verklaringen juist blijken te zijn, maken deze niet
in zijn geheel betrouwbaar. De officier van justitie vond in het aantreffen van de voorwerpen op
aanwijzen van [betrokkene 1] steun, maar dat is slechts een klein deel van zijn verklaringen. Een
deel dat relatief onschuldig is, waarover hij geen druk voelt om te verklaren, omdat het juist om
feitelijkheden gaat en om de schijn op te houden dat hij een meewerkende verdachte is. Alle
andere antwoorden die hij in die verhoren geeft zijn echter nog wel kennelijk leugenachtig zijn,
omdat hij dan nog steeds blijft bij het verhaal dat hij door [betrokkene 7] en [betrokkene 14]
onder schot is gehouden. Eigenlijk elke leugenachtige verklaring bevat ook onderdelen die waar
zijn, juist om de leugenachtigheid kracht bij te zetten. Immers, daarmee probeert de leugenaar
juist de ander te overtuigen dat hij naar waarheid verklaart. Het feit dat de officier van justitie dit
aangreep om te betogen dat [betrokkene 1] in belastende zin wel de waarheid spreekt is niet zo
verwonderlijk, want van vrijwel elk ander onderdeel ontbreekt de steun. Bovendien klopt die
redenering, die de advocaat-generaal ook volgt, niet. Want als dat betekent dat zijn verklaring wel
betrouwbaar is, waarom geldt dat dan niet voor de ontlastende delen (die ook nog eens veel
talrijker zijn)? Dus dat cliënte helemaal niet aan hem had gevraagd om [slachtoffer] te
vermoorden, maar dat - zoals zij dat zelf ook heeft verklaard - zij dacht dat [betrokkene 1] alleen
maar het plan had om [slachtoffer] een pak rammel te geven en hem te bedreigen. Dat is ook
precies wat hij in zijn eerste verklaring zegt waarin hij geconfronteerd wordt met de sms-
contacten die hij met cliënte heeft. Hij verklaart dan immers wat ik eerder reeds citeerde (p. 2065):

‘ [verdachte] wilde dat ik hem iets aan deed maar ik heb dat niet gedaan [...] [verdachte] wilde dat ik
hem iets gaan doen. Daarmee bedoel ik hem in elkaar slaan, maar ik heb dat niet gedaan’

En uit de verklaringen bij de rechter-commissaris:

‘Ik heb tegen [verdachte] gezegd dat ik hem wel een lesje zou leren wilde leren en bang wilde maken,
maar de intentie was nooit om hem dood te maken […] Het ging dus over in elkaar slaan. Dat is ook in
het begin door [verdachte] gezegd. Later heb ik haar niet meer over in elkaar slaan horen praten [...]
Het klopt niet dat er bij [betrokkene 3] in de woning plannen zijn gemaakt [...] U vraagt mij of u het

5 Het eerste middel
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goed zegt dat er in deze hele zaak geen moordplannen zijn beraamd. Voor mij niet [...] In al die
besprekingen werd er nooit van een moordplan gesproken. U houdt mij voor dat wij de woensdag er
voor naar Enschede gingen om woningen te bekijken. Dat klopt. Het was niet onderdeel van een
moordplan.’

[betrokkene 1] heeft zichzelf volledig gediskwalificeerd als betrouwbare getuige. Stel hem 10 keer
dezelfde vraag en je krijgt 10 verschillende antwoorden. Zijn verklaringen gaan alle kanten op. De
excuses dat het allemaal om grootspraak gaat, dat hij zo goed mogelijk heeft geprobeerd aan het
onderzoek mee te werken, dat hij niet naar waarheid heeft verklaard juist met als doel niet
leugenachtig over te komen, ze overtuigen geen van allen. We hebben hier te maken met iemand
die het onderscheid tussen waarheid en fictie helemaal niet kan maken. Noem hem een fantast,
noem hem een leugenaar of noem hem een beïnvloedbare of kwetsbare verdachte, feit is dat
geen enkel gebruik van zijn verklaringen een betrouwbaarheidstoets kan doorstaan. Dat de
advocaat-generaal stelt dat [betrokkene 1] slecht ‘op enkele punten’ niet naar waarheid heeft
verklaard is toch echt willens en wetens de ogen sluiten voor wat hier aan de orde is en het
uitsluitend toeredeneren naar een veroordeling. Ik noem dat geen waarheidsvinding. Het gaat
hier steeds om kennelijke leugenachtige en tegenstrijdige verklaringen over wezenlijke
onderdelen uit het dossier die bepalend zijn voor de vraag of de tenlastegelegde gedragingen
bewezen kunnen worden.

De Hoge Raad is duidelijk, een onbetrouwbare of ongeloofwaardige getuigenverklaring mag niet
tot het bewijs […] worden gebezigd (NJ 2008, 525) Ik citeer:

‘Nu het Hof de [...] verklaring van de getuige C. als ongeloofwaardig heeft aangemerkt, heeft het Hof die
verklaring ten onrechte als bewijsmiddel gebezigd, aangezien dit niet strookt met het wettelijk
bewijsstelsel waarin ervan wordt uitgegaan dat een getuigenverklaring door de rechter slechts tot het
bewijs kan worden gebezigd wanneer deze naar zijn oordeel betrouwbaar en overeenkomstig de
waarheid is afgelegd (vgl HR 14 september 1992, NJ 1993, 54).’

Betrouwbaar zijn ze nooit, overeenkomstig de waarheid niet vast te stellen en in strijd met de
waarheid vaak juist wel. De conclusie is dan ook dat alle verklaringen van [betrokkene 1] voor het
bewijs dienen te worden uitgesloten. Het ‘behoedzaam omgaan’ met verklaringen van
[betrokkene 1] is geen toverformule om alsnog verklaringen van een onbetrouwbare getuige tot
het bewijs te bezigen. Of een getuige is betrouwbaar of hij is dat niet. Hij is niet alleen
betrouwbaar op die onderdelen die het openbaar ministerie dienstig acht voor een
bewezenverklaring. Bovendien is dus helemaal geen sprake van voldoende steunbewijs voor een
bepaalde versie, omdat ook voor de andere versies steun te vinden is. Een selectie is pas mogelijk
als je eerst vaststelt dat de verklaringen betrouwbaar zijn en niet door te gaan zoeken naar steun
voor uitsluitend een belastende verklaring en het negeren van ontlastend bewijs.

(…)

Ik meen dat het uitsluiten van de verklaringen van [betrokkene 1] reeds tot een integrale
vrijspraak moet leiden, omdat zijn verklaringen noodzakelijk zijn om tot een veroordeling te komen
voor alle alternatieven. Immers alle handelingen die aan cliënte kunnen worden toegerekend
kunnen alleen dan redengevend zijn indien zij in samenhang met [betrokkene 1] verklaringen tot
het bewijs worden gebezigd. De aanschaf van voorwerpen zoals de kleding en de messen, de
autorit naar Enschede op woensdag, de onderlinge communicatie via Whatsapp en sms, het
uitspreken van de wens dat [slachtoffer] dood zou zijn, het is al niet overweldigend, maar
uitsluitend in onderling verband met de belastende onderdelen uit de verklaringen van
[betrokkene 1] kunnen zij als steunbewijs gelden. Vallen zijn verklaringen weg, dan is het als een
kaartenhuis dat ineenstort. Beter gezegd, als [betrokkene 1] nooit enige verklaring had afgelegd
dan ben ik ervan overtuigd dat cliënte nooit zo lang in voorlopige hechtenis gezeten en dan was
het zelfs de vraag geweest of zij vervolgd zou zijn. Het uitsluiten van de verklaringen van
[betrokkene 1] staat daaraan gelijk en dat betekent dan ook reeds daarom dat vrijspraak dient te
volgen.”

Blijkens het bestreden arrest heeft het hof dit verweer als volgt samengevat en verworpen:4
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5.6.

“Overwegingen met betrekking tot het bewijs

(…)

Het standpunt van de verdediging

De verdediging heeft zich op het standpunt gesteld dat verdachte dient te worden vrijgesproken
van de gehele tenlastelegging.

In de eerste plaats heeft de raadsman aangevoerd dat de door [betrokkene 1] afgelegde
verklaringen niet voor het bewijs gebezigd mogen worden, omdat deze verklaringen
onbetrouwbaar zijn. De door de advocaat-generaal voorgestelde wijze waarop de door
[betrokkene 1] afgelegde verklaringen dienen te worden beoordeeld is onjuist. Bij het wegvallen
van de door [betrokkene 1] afgelegde verklaringen bevat het dossier onvoldoende wettig en
overtuigend bewijs om tot een veroordeling te kunnen komen van zowel het primair, subsidiair als
meer subsidiair tenlastegelegde.

(…)

Het oordeel van het hof

De door [betrokkene 1] afgelegde verklaringen

De raadsman heeft verweren gevoerd met betrekking tot de bruikbaarheid van de door
[betrokkene 1] afgelegde verklaringen. Zo heeft de raadsman aangevoerd dat de door
[betrokkene 1] afgelegde verklaringen niet voor het bewijs gebezigd mogen worden, omdat deze
verklaringen onbetrouwbaar zijn. (…)

Zowel naar aanleiding van het gevoerde verweer als ambtshalve overweegt het hof met
betrekking tot de bruikbaarheid voor het bewijs van de door [betrokkene 1] afgelegde
verklaringen als volgt.

[betrokkene 1] heeft veelvuldig en zeer uitgebreid verklaard. Het hof stelt vast dat [betrokkene 1]
op vele punten inconsistent en op onderdelen - naar eigen zeggen - zelfs (bewust) leugenachtig
heeft verklaard aangaande het tenlastegelegde en zijn eigen rol daarin. Gelet hierop dient naar
het oordeel van het hof met de nodige behoedzaamheid met deze verklaringen te worden
omgegaan. Dit betekent echter niet dat de verklaringen van [betrokkene 1] in zijn geheel terzijde
moeten worden geschoven. Het hof is van oordeel dat de verklaringen van [betrokkene 1] in ieder
geval gebruikt kunnen worden voor het bewijs, indien en voor zover die verklaringen voldoende
steun vinden in andere bewijsmiddelen, waarbij in voorkomende gevallen een uitzondering kan
worden gemaakt voor ondergeschikte onderdelen van de tenlastelegging.”

Bij de beoordeling van het middel dient het volgende te worden voorop gesteld. Het is
voorbehouden aan de rechter die over de feiten oordeelt, om voor 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. De motiveringsplicht van de tweede volzin van
artikel 359, tweede lid, Sv doet aan dit uitgangspunt niet af. Wel brengt die bepaling mee dat de
feitenrechter onder omstandigheden zijn beslissing nader zal dienen te motiveren. Dat is onder
meer het geval indien door of namens de verdachte een uitdrukkelijk onderbouwd standpunt is
ingenomen ten aanzien van het gebruikte bewijsmateriaal en de rechter daarvan afwijkt. Omtrent
de aan de mate van motivering te stellen eisen komt onder meer betekenis toe aan de inhoud en
indringendheid van de aangevoerde argumenten. De motiveringsplicht gaat voorts niet zo ver dat
bij de niet-aanvaarding van een uitdrukkelijk onderbouwd standpunt op ieder detail van de
argumentatie moet worden ingegaan.5

Hetgeen door de raadsman ter terechtzitting in hoger beroep is aangevoerd met betrekking tot
de betrouwbaarheid van de verklaringen van [betrokkene 1] 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.

De stellers van het middel merken op dat “hoewel het hof heeft gerespondeerd op het gevoerde
betrouwbaarheidsverweer, de verwerping van het uitdrukkelijk onderbouwde standpunt
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ontoereikend is gemotiveerd terwijl het hof ook onvoldoende inzicht heeft gegeven in zijn
gedachtegang”. Gesteld wordt dat niet zonder meer begrijpelijk is dat het hof, dat geen inzicht
geeft welke (onderdelen van de) verklaringen het onbetrouwbaar acht, verklaringen van
[betrokkene 1] bezigt voor het bewijs na daar behoedzaam mee om te zijn gegaan. Het hof
motiveert ook niet waar die behoedzaamheid uit bestaat en legt niet uit welke delen van de
verklaringen van [betrokkene 1] het wel betrouwbaar en bruikbaar acht voor het bewijs en welke
niet. De stellers van het middel merken verder het volgende op:

“Het hof legt ook niet uit door welke bewijsmiddelen de verklaringen van [betrokkene 1] worden
ondersteund en voor welke ondergeschikte onderdelen van de tenlastelegging dat niet geldt en
waarom zulks, in het licht van het gevoerde verweer, niet vereist is terwijl ook die onderdelen als
redengevend voor het bewijs zijn aangemerkt. Die redenen blijken ook niet in voldoende mate uit
de gebezigde bewijsmiddelen, in het bijzonder niet ten aanzien van de rol van verzoekster. Die
bewijsmiddelen ondersteunen immers niet de door het hof in de bewijsoverwegingen bij het
medeplegen als wezenlijk aangemerkte intellectuele bijdrage en initiërende rol, in het bijzonder
niet de volgende onderdelen uit de door het hof voor het bewijs gebezigde verklaringen van
[betrokkene 1] voor zover deze betrekking hebben op (de rol van) verzoekster:

Bewijsmiddel 11: ‘2 weken geleden ging ik op zoek naar iemand die een ander kon laten verdwijnen of
vermoorden [...] [verdachte] wilde dat ik hem iets aan deed’

Bewijsmiddel 20: ‘Ja, inderdaad wat ik bij een paar mensen moest gaan horen [voor verzoekster,
KC/MB]6, voor iemand te kunnen laten vermoorden of niet.’

Bewijsmiddel 21: ‘Ze vertelde hoe wij erin konden komen via die deuren. [...] Maandag had [verdachte]
al gezegd dat zij daar 250 euro voor over had. Zij wist waarvoor dat was’

Bewijsmiddel 22: ‘[verdachte] vertelde me dat ik in die steeg mijn auto kon parkeren. Zij liet mij dit
allemaal zien omdat ik haar vertelde voor het geval ik later met een ander naar Enschede zou gaan om
[slachtoffer] te vermoorden. [verdachte] heeft daar ook de telefoonkaarten gekocht. [verdachte]
vertelde alles voor het geval ik daar naartoe zou gaan. [...] Zij wilde het [naar huizen kijken, KC/MB]
laten lijken dat zij wel op zoek was. V: Wat heeft [verdachte] beloofd als je het zou doen? Dat zij in
België na bepaalde tijd met [betrokkene 2] met mij zou gaan samenwonen en een bepaalde geldsom’

Bewijsmiddel 23: ‘Ik had een Lebara kaart in mijn sporttas bij [verdachte] liggen [...] [verdachte] wilde
dat omdat het anoniem bleef.’

Voor zover de bewijsmiddelen één of meer onderdelen van de verklaringen van [betrokkene 1]
ondersteunen ziet dat steeds niet op verzoekster, terwijl een wezenlijk onderdeel van het
betrouwbaarheidsverweer is dat de rechtstreekse betrokkenheid van verzoekster alleen uit de
verklaringen van [betrokkene 1] is af te leiden.”

Hetgeen door de raadsman ter terechtzitting in hoger beroep is aangevoerd, komt erop neer dat
de verklaringen van de getuige en de medeverdachte [betrokkene 1] onbetrouwbaar zijn en
daarom niet voor het bewijs kunnen worden gebezigd. In dat verband is door de raadsman
uiteengezet dat en waaruit blijkt dat [betrokkene 1] niet naar waarheid, ongeloofwaardig of
inconsistent heeft verklaard. Het hof is in zijn arrest van dit uitdrukkelijk onderbouwde standpunt
afgeweken door een deel van de verklaringen van [betrokkene 1] tot het bewijs te bezigen. Het
hof heeft ter motivering van die afwijking geoordeeld dat [betrokkene 1] op vele punten
inconsistent en op onderdelen zelfs (bewust) leugenachtig heeft verklaard aangaande het
tenlastegelegde en zijn eigen rol daarin, dat gelet hierop met de nodige behoedzaamheid met
deze verklaringen dient te worden omgegaan, maar dat dit niet betekent dat zijn verklaringen in
zijn geheel terzijde moeten worden geschoven. Het hof heeft vervolgens geoordeeld “dat de
verklaringen van [betrokkene 1] in ieder geval gebruikt kunnen worden voor het bewijs, indien en
voor zover die verklaringen voldoende steun vinden in andere bewijsmiddelen, waarbij in
voorkomende gevallen een uitzondering kan worden gemaakt voor ondergeschikte onderdelen
van de tenlastelegging”. Ik ga er vanuit dat het hof hier heeft bedoeld aan te geven dat
verklaringen die van ondergeschikt belang zijn voor de bewijsvoering van het tenlastegelegde, ook
zonder dat zij voldoende steun vinden in andere bewijsmiddelen, voor het bewijs kunnen worden
gebruikt.7 Ik zal het laatste deel van het oordeel van het hof dan ook hier en hierna zo lezen. Een
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5.8.

5.9.

en ander laat natuurlijk onverlet dat het hof ook deze verklaringen slechts mag gebruiken voor
zover het deze voldoende betrouwbaar acht, bijvoorbeeld omdat de verdachte daarover vrij
consistent heeft verklaard.

Uit de in de aanvulling op het verkorte arrest opgenomen bewijsmiddelen blijkt dat de hiervoor
onder 5.6 weergegeven verklaringen van [betrokkene 1] (vanzelfsprekend zonder de door de
stellers van het middel aangebrachte toevoegingen) inderdaad door het hof als bewijsmiddelen
zijn gebezigd en daarmee kennelijk door het hof voldoende betrouwbaar zijn geacht. Van deze
verklaringen, voor zover inhoudende dat de verdachte hem heeft verteld hoe hij in de flat waarin
[slachtoffer] woonde kon komen, dat hij in de steeg zijn auto kon parkeren en dat zij hem dit
allemaal liet zien voor het geval hij naar Enschede zou gaan om [slachtoffer] te vermoorden, kan
niet gezegd worden dat deze van ondergeschikt belang zijn voor de bewijsvoering van het
tenlastegelegde, omdat zij betrekking hebben op informatie die de verdachte heeft verstrekt die
van belang was voor de uitvoering van het tenlastegelegde. Ook van de onder 5.6 weergegeven
verklaringen van [betrokkene 1] voor zover inhoudende dat de verdachte [slachtoffer] wilde laten
vermoorden, kan niet gezegd worden dat deze van ondergeschikt belang zijn. Verder blijkt uit de
door het hof gebezigde bewijsmiddelen inderdaad niet dat deze verklaringen direct, dat wil zeggen
vrijwel woordelijk worden ondersteund door andere gebezigde bewijsmiddelen, zijnde geen
verklaringen van [betrokkene 1] , maar dat hoeft ook niet. Waar het om gaat, is dat andere
bewijsmiddelen elementen bevatten die zodanig aansluiten bij de betreffende verklaring dat
daaruit kan worden afgeleid dat deze verklaring voldoende betrouwbaar is om voor het bewijs te
gebruiken. Zo heeft het hof kunnen oordelen dat de verklaring van [betrokkene 1] , inhoudende
dat de verdachte de woning van [slachtoffer] aanwees en dat zij vertelde hoe je daar binnen kon
komen, steun vindt in de uitkomsten van het Diabelli II-onderzoek met betrekking tot het
gebruikte navigatiesysteem en de verklaring van verdachte ter terechtzitting bij het hof op 26
november 2018 inhoudende dat zij inderdaad op die datum met [betrokkene 1] in Enschede is
geweest en dat zij zowel langs de voor- als de achterzijde van de woning van [slachtoffer] zijn
gereden en die woning ook daadwerkelijk hebben bekeken.8

Alle onder 5.8. genoemde verklaringen waarvan niet gezegd kan worden dat deze van
ondergeschikt belang zijn voor de bewijsvoering van het tenlastegelegde worden ondersteund
door andere gebezigde bewijsmiddelen. Daartoe wijs ik op de volgende bewijsmiddelen:

- De als bewijsmiddel 26 gebezigde verklaring van [betrokkene 3] , de moeder van de verdachte.
Zij verklaart onder meer:

“Ik heb de hele week wel dingen opgevangen. Ik heb van [verdachte] bijvoorbeeld gehoord dat ze mij
vroeg of zij de voogdij zou krijgen als [slachtoffer] (het hof begrijpt: [slachtoffer] ) dood zou zijn. Ze
had nog zo’n opmerking. Die opmerking ging in ieder geval ook over moord en dood. ‘Het moet voor het
weekend gebeuren!’ Dat zei [verdachte] tegen mij. [verdachte] heeft mij dit in de week, voorafgaand
aan de moord gezegd. [verdachte] was toen alleen met mij thuis. [verdachte] zei dat tegen mij, dat
[slachtoffer] voor het weekend weg moest. Dat moet op woensdag of donderdag geweest zijn.
[verdachte] zei dit heel kordaat. Op woensdag 24 september 2014 zouden [betrokkene 1] en
[verdachte] naar Enschede gaan om te laten zien waar [verdachte] gewoond had. [verdachte] had de
auto van [betrokkene 6] (het hof begrijpt: [betrokkene 6] ) geleend omdat ze niet wilden opvallen met
de auto van [betrokkene 1] , welke een Belgisch kenteken had.”

- Het als bewijsmiddel 27 gebezigde proces-verbaal van bevindingen inhoudende een nader
onderzoek aan de Tom Tom navigatie, afkomstig uit de door de verdachte en [betrokkene 1] op 24
september 2014 gebruikte auto van [betrokkene 6] , voor zover inhoudende:

“De route start in [plaats] en gaat bij binnenkomst in Enschede - [d-straat] , direct via de [e-
straat] naar de [a-straat] . Vervolgens wordt er door de PD, [a-straat 1] Enschede, zijnde een flat,
langs gereden waarna bij de eerste kruising het voertuig wordt gekeerd. Vervolgens wordt achter
de flat, PD, langs gereden waarna bij een torenflat aan de [e-straat] te Enschede een korte stop
plaatsvindt. De route wordt na een oponthoud van ongeveer 7 minuten en 13 seconden vervolgd
van de [e-straat] naar het centrum van Enschede. Bij de rotonde aan de [f-straat] wordt
teruggereden naar de [a-straat] , wederom langs de PD. Aan het einde van de [a-straat] wordt
nabij de kinderboerderij het voertuig gekeerd waarna het wederom langs de PD aan de [a-straat]
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wordt gereden.

(…)

Achterlangs de PD:

Eerder aangegeven in dit proces-verbaal is een opvallende route achter de PD aan de [a-straat 1]
te Enschede langs gereden. (…)

De markers van dit stuk route geven een beeld weer dat achter het pand op een stuk zeer
langzaam is gereden dan wel kort is stilgestaan.”

- De als bewijsmiddel 30 gebezigde verklaring van de verdachte, welke inhoudt:

“U, voorzitter, houdt mij voor dat uit het Diabelli II-onderzoek naar voren komt dat de auto
waarvan ik en [betrokkene 1] gebruik zouden hebben gemaakt in de buurt is geweest van de
woning van mijn ex-partner, [slachtoffer] . Dat klopt.

- De als bewijsmiddel 3 gebezigde verklaring van [betrokkene 4] , welke inhoudt:

“V: Wat had [verdachte] verwacht van die rechtszaak?

A: Ja, dat ze niet naar Enschede hoefde te verhuizen.

V: Hoe reageerde [verdachte] toen ze hoorde dat ze met haar dochter weer naar Enschede moest?

A: Ja, huilen, helemaal overstuur.

V: Heeft [verdachte] toen nog iets over [slachtoffer] (het hof begrijpt telkens: [slachtoffer] ) gezegd?

A: Ja, dat het allemaal zijn schuld is en dat hij haar hele leven kapot maakte. En dat hij alles van haar
afpakt.

V: Hebben jullie toen nog wat besproken?

A: [verdachte] was helemaal overstuur, ze wilde helemaal niet naar Enschede. En ze zei ook dat ze
wilde dat [slachtoffer] dood was.

V: Wat zei [betrokkene 1] (het hof begrijpt telkens: [betrokkene 1] ) daar eigenlijk op?

A: [verdachte] zei dat ze [slachtoffer] dood wilde. In totaal heeft ze het denk ik een stuk of vier keer
gezegd en de derde of de vierde keer zei [betrokkene 1] dat het inderdaad wel het beste zou zijn, dat
[verdachte] dan overal van af zou zijn.

V: Liet [verdachte] nog meer emoties zien?

A: Vooral die eerste dag van de uitspraak heel erg huilen, maar die dagen daarna was ze gewoon meer
kil. Ze kwam heel kil over. Ik zag haar dinsdagavond nog en toen zei ze ook dat ze vond dat [slachtoffer]
gewoon dood moest. En toen zei ik: ‘Je neemt wel [betrokkene 2] haar vader af. En wat moet je dan
toch tegen [betrokkene 2] zeggen’. En toen zei ik ook: ‘Wat nou als je aangehouden wordt door de
politie?’. En toen zei ze: ‘Dan wordt het janken, janken, janken. Of gewoon mijn hoofd koel houden’. En
dat zei ze donderdagavond nog. Ik was daar ongeveer 20 minuten. Toen begon ze er weer over, over
[slachtoffer] . Ik zei nog: ‘Denk je nou echt dat ze jou dan niet gaan aanhouden, dat ze het niet bij jou
gaan zoeken?’”

- De als bewijsmiddel 12 gebezigde verklaring van [betrokkene 15] , de broer van de verdachte,
voor zover inhoudende:

“A: Ik wist wel van tevoren wat hun van plan waren. Ik bedoel met ‘hun’, mijn zusje [verdachte] en
haar vriend [betrokkene 1] . De derde persoon wist ik echt niets van. Ik wist dit ongeveer een week van
tevoren. Ik bedoel daarmee een week voor de moord.

(…)

Ik heb [verdachte] ook horen zeggen dat als [slachtoffer] er niet meer was zij alleen de ouderlijke macht
zou hebben en zij niet meer naar Enschede zou hoeven. Ik heb toen nog iets tegen [verdachte] gezegd
in de trant van: ‘Denk jij nu serieus hiermee weg te komen, het is geen film’. Ik heb tegen haar gezegd
dat mensen omleggen geen optie was. [verdachte] antwoorde toen: ‘Ja, maar wat weet jij dan nog?’”

- Het als bewijsmiddel 6 gebezigde proces-verbaal van bevindingen, inhoudende de op 22
september 2014 door [betrokkene 1] aan de verdachte verstuurde sms-jes, welke inhouden:
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5.10.

5.11.

5.12.

“- ‘ “- ‘Geef de nr (het hof begrijpt: (telefoon)nummer) is van die kut turk schatke?’ en

“- ‘ - ‘In welk casino zit hij Schatje als ik het regel is er geen weg trg en moet je beseffen dat als
[betrokkene 2] vraagt later achter haar echte vader hoop ik dat je ermee kunt leven eh’ en

“- ‘ - ‘Wat ga je haar dan wijsmaken’ en

“- ‘ - ‘En we zullen er 9 van de 10 900 euro voor moeten neerleggen heb ik al bij een paar mensen
gehoord’ en

“- ‘ - Je wilt dan dat ik het regel eh’.”

- Het als bewijsmiddel 7 gebezigde proces-verbaal van bevindingen, waaruit blijkt dat de
verdachte na de hierboven weergegeven laatste sms van [betrokkene 1] naar de verdachte, hem
op 22 september 214 de volgende sms heeft gestuurd:

“Daar weet jezelf het antwoord op maar sms’en is niet zo handig nu schat.”

Daarop heeft [betrokkene 1] blijkens datzelfde bewijsmiddel de volgende sms teruggestuurd:

“Oke en dan verwijder je die berichten maar.”

- De als bewijsmiddel 15 afgelegde verklaring van [betrokkene 16] , inhoudende:

“Op een feestje vroeg [betrokkene 1] eens achter een wapen. Hij zei tegen mij dat hij een vriendin in
Holland had met een kindje. Ik heb tegen hem gezegd dat ik veel vrienden had en dat ik wel eens zou
rondhoren. Hij vroeg aan mij of ik iets kon fixen om het gemakkelijker te maken. Hij zei tegen mij dat
hij door iemand wou laten doen. Hij wou die Turk laten omleggen. Die gevaarlijke mannekes in ons
gesprek, dat ging daarover.”

Met betrekking tot de overige hierboven onder 5.6 weergegeven en tot het bewijs gebezigde
verklaringen van [betrokkene 1] heeft het hof – mede gelet op de overige gebezigde hoeveelheid
sterkere bewijsmiddelen – kunnen oordelen dat deze slechts een ondergeschikte rol voor de
bewijsvoering van het tenlastegelegde vormen. Dat geldt dus voor de verklaringen van
[betrokkene 1] voor zover inhoudende dat de verdachte in Enschede telefoonkaarten heeft
gekocht9, dat [betrokkene 1] een Lebara kaart in zijn sporttas bij de verdachte had liggen en dat
de verdachte dat wilde omdat het anoniem bleef, dat de verdachte maandag al had gezegd dat zij
daar 250 euro voor over had en dat zij wist waarvoor dat was, dat de verdachte het wilde laten
lijken dat zij wel op zoek was [naar een woning] en dat de verdachte [betrokkene 1] had beloofd
dat zij in België na bepaalde tijd met [betrokkene 2] zou gaan samenwonen en hem een bepaalde
geldsom had beloofd als hij “het zou doen”.

Het hof heeft – zoals onder 5.7 aangegeven – geoordeeld dat de verklaringen van [betrokkene
1] in ieder geval gebruikt kunnen worden voor het bewijs, indien en voor zover die verklaringen
voldoende steun vinden in andere bewijsmiddelen, waarbij in voorkomende gevallen een
uitzondering kan worden gemaakt voor verklaringen die van ondergeschikt belang zijn voor de
bewijsvoering van het tenlastegelegde. Daarmee heeft het hof niet onbegrijpelijk tot uitdrukking
gebracht dat en waarom de omstandigheid dat [betrokkene 1] op vele punten inconsistent en op
onderdelen zelfs leugenachtig heeft verklaard aangaande het tenlastegelegde en zijn eigen rol
daarin, aan ‘s hofs oordeel omtrent de betrouwbaarheid van de tot het bewijs gebezigde
verklaringen van die getuige niet afdoet. Uit de bewijsvoering van het hof blijkt immers dat de voor
het bewijs gebezigde verklaringen van [betrokkene 1] inderdaad, zoals het hof overweegt,
voldoende steun vinden in andere bewijsmiddelen dan wel van ondergeschikt belang zijn voor de
bewijsvoering van het tenlastegelegde. Anders dan de stellers van het middel menen, blijken de
redenen waarom het hof is afgeweken van het voorgedragen uitdrukkelijk onderbouwde
standpunt behalve uit zijn motivering in voldoende mate uit de inhoud van de gebezigde
bewijsmiddelen. Art. 359, tweede lid tweede volzin, Sv noopte het hof niet tot een nadere
motivering.10

Het middel faalt.

6 Het tweede middel
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6.1.

6.2.

Het middel klaagt, mede gelet op de toelichting, dat het hof zowel op de hoofdlijn als op
onderdelen ontoereikend gemotiveerd is afgeweken van een ter zitting voorgedragen uitdrukkelijk
onderbouwd standpunt – kort gezegd inhoudende dat de omstandigheden in het dossier die op
opzet wijzen (de verklaringen van [betrokkene 1] ) in te grote mate worden weersproken door
overige bevindingen om het opzet bewezen te kunnen verklaren. Het middel klaagt voorts dat het
bewezenverklaarde opzet niet uit de inhoud van de gebezigde bewijsmiddelen kan worden
afgeleid.

Blijkens de aan het proces-verbaal van de terechtzitting in hoger beroep van 26 en 27 november
2018 gehechte pleitnota heeft de raadsman van de verdachte aldaar met betrekking tot het opzet
van de verdachte het volgende aangevoerd (met weglating van de handgeschreven
opmerkingen):

“Opzet op de dood of zwaar lichamelijk letsel

Alhoewel ik dus meen dat de bewijsconstructie staat of valt met het gebruik van de verklaringen
van [betrokkene 1] kom ik nu toe aan het bespreken van het overige bewijs dat redengevend zou
moeten zijn voor een eventueel motief bij cliënte. Zoals gezegd, zij ontkent het opzet op de dood
of het zwaar lichamelijk letsel, of eigenlijk beter gezegd, zij ontkent dat er sprake was van een
moordplan, in elk geval één waar zij een rol in heeft. Bij de rechter-commissaris heeft zij immers
verklaard te weten dat [betrokkene 1] [slachtoffer] een ‘pak rammel’ wilde geven en hem zou
gaan bedreigen. Dat is in elk geval onvoldoende om het voorwaardelijk opzet op de dood of het
zwaar lichamelijk letsel aan te nemen, niet in de laatste plaats omdat dit alleen iets zegt over het
opzet bij [betrokkene 1] en niet die bij cliënte.

Het enkele feit dat cliënte meermalen had gezegd [slachtoffer] dood te willen, is daarvoor evenmin
voldoende. Dit is immers vrijwel allemaal gezegd in de periode vlak nadat zij geconfronteerd werd
met het voor haar nadelige vonnis van de voorzieningenrechter waarover zij uitermate overstuur
was. Dat betreffen emotionele uitlatingen en niet uitingen van een moordplan. Het is niet zonder
reden dat de getuigen in haar directe omgeving dit ook niet serieus namen. Anders dan de officier
van justitie stelde dat [betrokkene 4] cliënte wel serieus nam vindt dit zijn weerlegging in het feit
dat zij daarop geen actie heeft ondernomen door de politie in te lichten, [slachtoffer] te
waarschuwen of derden in te lichten. Bij de rechter-commissaris ontkent zij bovendien dat zij het
serieus nam en verklaart dat zij nooit een concreet plan van cliënte te hebben gehoord wat zij met
[slachtoffer] wilde.

Een belangrijke contra-indicatie is ook het Whatsapp-gesprek met [betrokkene 6] nadat zij
zaterdagochtend twee nieuwsberichten over de dood van [slachtoffer] heeft doorgestuurd
gekregen (p. 85). De inhoud is oprecht en past in het geheel niet bij eigen betrokkenheid:

[verdachte] 27-09-2014 08:45:24 ‘Ben je al wakker???!’

[betrokkene 6] 27-09-2014 08:45:42 ‘Sinds 7 uur’

[betrokkene 6] 27-09-2014 08:45:47 ‘ [betrokkene 17] maakte mij wakker - -‘

[verdachte] 27-09-2014 08:45:58 ‘Kan je hierheen komen?’

[betrokkene 6] 27-09-2014 08:46:11 ‘Ja ik kom mijn bed uit! Even eten nog’

[verdachte] 27-09-2014 08:49:51 ‘Oke snel ik ben in een halve shock kan amper typen’

[verdachte] 27-09-2014 08:50:17 ‘I need to talk to somebody im Like wtf’

[betrokkene 6] 27-09-2014 08:50:50 ‘Oke is goed’

[betrokkene 6] 27-09-2014 08:50:53 ‘Jk kom gelijk’

En aan [betrokkene 4] :

[verdachte] 10:29:33 ‘You need to come’

[verdachte] 10:29:52 ‘ [website] ’

392



[verdachte] 10:29:56 ‘Lees dit!’

[verdachte] 10:30:02 ‘Ben ik fokking shock’

Zie ook de in Diabelli II uitgewerkte tapgesprekken van cliënte (p. 9328 e.v.) waaruit niet bepaald
volgt dat een plan van cliënte is geslaagd. Zo zegt ze bv:

‘ ‘Net als nu weet ik bij god niet wat ik moet doen. Moet ik nou naar Enschede, wat moet ik doen,

‘ moet ik mijn advocaat bellen, moet ik zijn advocaat bellen. Er zit een heel verhaal in mijn hoofd, wat
moet ik überhaupt nou doen?’

In dat tapgesprek bespreekt ze ook wat ze gedaan heeft om aan een woning te komen, maar hoe
lastig dat is en dat ze de advocaat nog gemaild heeft.

Uit het feit dat [slachtoffer] daadwerkelijk om het leven is gebracht, mag ook niet worden afgeleid
dat cliënte daar een plan voor had bedacht. We kunnen immers helemaal niet uitsluiten dat
[betrokkene 1] uit verliefdheid naar cliënte en (daardoor) boosheid naar [slachtoffer] (ook
vanwege het vermeende huiselijke geweld) zelf heeft besloten om [slachtoffer] om het leven te
brengen. Dat is van belang, omdat het dus niet zo is dat enkel cliënte een motief zou kunnen
hebben. [betrokkene 1] was immer begaan met cliënte, heel erg verliefd en haar relaas over het
huiselijk geweld maakte hem ook zelf boos. Dat blijkt ook uit de sms-berichten die hij naar cliënte
stuurt (p. 61). Hij noemt hem een 'vuile turk’ en hoop dat hij hem alleen treft om een 'dikke tuf’ in
zijn gezicht te spugen. Cliëntes reactie (overigens vóór dit laatste bericht) is: ‘Om zo een persoon
moet je je ook niet druk maken schat doe ik ook niet laat hem maar gek worden daar xxxxx’. Ook uit
de verklaring van [betrokkene 5] blijkt dat [betrokkene 1] zelf bij de McDonald's op 18 september
zou hebben gezegd dat hij [slachtoffer] dood wilde om alles wat hij cliënte aandeed (p. 7276). Ook
kan zijn verliefdheid hem er toe hebben gebracht uit eigen beweging te acteren, zoals hij in één
van zijn verhoren zegt (p. 2248 en 2249).

Gelegd naast de objectieve onderzoeksgegevens constateer ik dat het [betrokkene 1] is die
stelselmatig op zoek is naar handlangers, een ‘blaffer’ of andere voorwerpen. Nooit volgt daarover
een terugkoppeling naar cliënte. Daaruit volgt dus een geheel eigen agenda bij [betrokkene 1] en
dus een eigen motief. Uit de mobiele contacten blijkt ook nimmer rechtstreeks een motief bij
cliënte. De sms waarin [betrokkene 1] vraagt hoe cliënte het later moeten uitleggen aan haar
dochter is allereerst niet van haar afkomstig, terwijl zij daar ook niet op reageert, maar bovendien
past deze ook bij cliëntes uitleg bij de RC dat [betrokkene 1] [slachtoffer] zodanig zou bedreigen
dat hij zijn dochter nooit meer zou zien. Of [betrokkene 1] daar al dan niet een andere betekenis
aan gaf is alleen voor zijn opzet van belang, niet die van cliënte tenzij blijkt dat zij die uitleg
kende. Ook uit een andere bron blijkt niet dat zij dat opzet had. Alleen met steunbewijs is deze
sms belastend uit te leggen. [betrokkene 1] verklaart tijdens verschillende verhoren dat hij het
doel had om [slachtoffer] alleen maar bang te maken of ‘schrik aan te jagen’ (o.a. p. 2190, p. 2262)
maar dat hij cliënte in de waan liet dat hij hem zou gaan ombrengen. Het omgekeerde ligt echter
veel meer voor de hand, namelijk dat hij haar liet denken [slachtoffer] alleen te gaan bedreigen en
in elkaar te slaan terwijl hij iets anders van plan was.

Bovendien vindt het motief om [slachtoffer] alleen in elkaar te slaan en/of te bedreigen ook steun
in andere onderzoeksgegevens zodat het niet uitsluitend zo kan zijn dat dit inderdaad het motief
was van [betrokkene 1] , maar ook dat hij dit motief met derden deelden, waaronder cliënte. Zo
heeft [betrokkene 18] verklaard (p. 7091) dat [betrokkene 1] hem had gezegd [slachtoffer] een
‘pak rammel’ te willen geven en dat dit op vrijdag 26 september 2014 zou moeten plaats vinden.
Dat is ook in lijn met de sms van [betrokkene 1] aan [betrokkene 18] dat er 'groen licht' was voor
die vrijdag. [betrokkene 18] herhaalt ook bij de rechter-commissaris dat [betrokkene 1] hem alleen
gevraagd had [slachtoffer] (althans het is duidelijk dat dit [slachtoffer] betrof), zoals hij dat noemt,
'kletsen te geven'.

Wat het meest in het oog springt is echter dat het vuurwapen dat is aangetroffen in de auto van
[betrokkene 1] geen echt wapen is (in de zin om daarmee kogels af te vuren). Dat geldt ook
overigens voor het andere aangetroffen vuurwapen, al staat daar helemaal geen relatie met het
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tenlastegelegde van vast. Dat past dus in het geheel niet bij een voornemen om iemand te doden,
maar juist wel bij het doel om iemand te bedreigen. Er is eigenlijk geen andere goede uitleg
denkbaar waarom dat wapen anders mee moest. Zelfs als pas in het portiek het voornemen om
[slachtoffer] te doden was ontstaan, dan was het vuurwapen voor dat doel ongeschikt. Messen
daarentegen zijn zowel geschikt voor bedreiging als voor het doden of verwonden, zodat uit het
enkele meenemen daarvan niet bij uitsluiting het doel daarvan kan worden vastgesteld. Immers
ook als het plan was om daarmee te bedreigen kan dat in het portiek zijn omgeslagen in de
intentie om te doden. Dat is cliënte dan natuurlijk niet aan te rekenen.

Ook de hoogte van de geldbedragen die betaald moesten worden passen op geen enkele wijze
bij een betaling voor een moord. Het zou dus gaan om EUR 250,-. Hoe geloofwaardig is het dat er
ook maar iemand te vinden is die daadwerkelijk voor zo'n laag bedrag dit zou uitvoeren, zeker als
je dit ook nog moet verdelen onder twee personen? Dit past daarentegen wel bij een vergoeding
voor een 'pak rammel’ en bedreiging. Het zijn allemaal contra-indicaties voor het opzet op de dood
zonder dat het dossier hiertegen voldoende weerlegging biedt.”

Het hof heeft dit verweer als volgt samengevat en verworpen:

“In de tweede plaats heeft de raadsman aangevoerd dat het dossier geen dan wel onvoldoende
bewijs bevat om vast te kunnen stellen dat verdachte opzet heeft gehad op het gronddelict én op
de in de tenlastelegging genoemde deelnemingsvormen, zodat ook om die reden verdachte dient
te worden vrijgesproken. Immers alle handelingen die aan verdachte kunnen worden toegerekend
kunnen alleen dan redengevend zijn indien zij in samenhang met de verklaringen van [betrokkene
1] tot het bewijs worden gebezigd. Verdachte ontkent het opzet op de dood of het zwaar
lichamelijk letsel van [slachtoffer] . Het enkele feit dat verdachte meermalen heeft gezegd
[slachtoffer] dood te willen is daarvoor onvoldoende. Dit geldt temeer nu deze uitlatingen als
emotionele uitlatingen van verdachte dienen te worden beoordeeld, nadat zij was geconfronteerd
met de het voor haar nadelige vonnis van de voorzieningenrechter.

(…)

Opzet

Het hof ziet zich vervolgens voor de vraag gesteld of verdachte - al dan niet in voorwaardelijke zin
- opzet heeft gehad op de dood van [slachtoffer] en overweegt daartoe als volgt.

Verdachte heeft na het bekend worden met de inhoud van het vonnis van de voorzieningenrechter
van 18 september 2014 herhaaldelijk bij diverse mensen kenbaar gemaakt dat [slachtoffer] maar
beter dood kon zijn en dat zij wilde dat [slachtoffer] dood was/moest. Uit het dossier komt naar
voren dat verdachte tezamen met [betrokkene 1] heeft nagedacht over de vraag hoe dit
bewerkstelligd kon worden en wat daarvoor nodig zou zijn. In dat kader zijn door [betrokkene 1]
diverse personen benaderd met de vraag naar ‘wapens’ en/of ‘gevaarlijke mannen’. Dat verdachte
meermalen heeft verklaard dat haar uitlatingen over [slachtoffer] moeten worden begrepen tegen
de achtergrond van haar emotionele toestand naar aanleiding van de voor haar nadelige
beslissing van 18 september 2014 en zij niet echt heeft gewild dat de dood van [slachtoffer]
werkelijkheid zouden worden, is naar het oordeel van het hof in strijd met de gedragingen die zij
na haar uitlatingen heeft verricht en de vaststelling dat (en hoe en door wie) [slachtoffer]
uiteindelijk daadwerkelijk om het leven is gebracht. Verdachte was als enige (anders dan
[betrokkene 1] ) ‘gebaat’ bij de dood van [slachtoffer] , gelet op de inhoud van voornoemde
rechterlijke beslissing van 18 september 2014. Dat het opzet van verdachte alleen gericht was op
het ‘bang maken’, ‘bedreigen’ en/of ‘een pak rammel geven’ van [slachtoffer] is op geen enkele wijze
aannemelijk geworden. In dat verband wijst het hof op de frequentie en inhoud van de door
verdachte gedane uitlatingen die op iets anders duiden en de door haar verrichte gedragingen
rondom de aanschaf van goederen drie dagen voor het feit en het afleggen van de woning van
[slachtoffer] twee dagen voor het feit. Daar komt bij dat verdachte geenszins gebaat was bij het
enkel ‘bang maken’, ‘bedreigen’ en/of ‘een pak rammel geven’ van [slachtoffer] , omdat daarmee niet
zou worden voorzien in een ‘oplossing’ van ‘het probleem’ waarvoor zij zich gesteld zag. Verdachte
wist met welk doel [betrokkene 1] in de avond van 26 september 2014 samen met [betrokkene 7]
naar Enschede is vertrokken en dat er wapens meegenomen zijn en heeft op geen enkele wijze
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6.4.

6.5.

6.6.

ingegrepen (door bijvoorbeeld [slachtoffer] en/of de hulpdiensten te informeren/waarschuwen).
Het hof leidt uit genoemde feiten en omstandigheden af dat verdachte vol opzet had op de dood
van [slachtoffer] .”

De vooropstelling inzake de motiveringsplicht van de tweede volzin van artikel 359, tweede lid, Sv
die ik reeds bij de beoordeling van het eerste middel onder randnummer 5.4 heb weergegeven,
kan hier als herhaald en ingelast worden beschouwd.

Hetgeen door de raadsman ter terechtzitting in hoger beroep is aangevoerd met betrekking tot
het opzet van de verdachte 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.

Voor zover wordt geklaagd dat het opzet niet uit de inhoud van de gebezigde bewijsmiddelen kan
worden afgeleid, merk ik het volgende op. Allereerst heeft de verdachte in de week na de
uitspraak waarin de voorzieningenrechter in kort geding had bepaald dat de verdachte met
[betrokkene 2] binnen een week na betekening van het vonnis diende terug te keren naar
Enschede, tegen meerdere mensen (in sommige gevallen ook meermalen) gezegd dat ze wilde dat
[slachtoffer] dood was.11 Verder wijs ik op de verklaring van de moeder van de verdachte12

inhoudende dat de verdachte aan haar vroeg of zij (verdachte) de voogdij zou krijgen als
[slachtoffer] dood zou zijn, dat de verdachte nog een opmerking over moord en dood maakte en
dat ze tegen haar moeder zei dat “het voor het weekend moest gebeuren”, en ook dat hij “voor
het weekend weg moest” en dat de verdachte dit heel kordaat zei. Ik wijs ook op de verklaring
van [betrokkene 4]13, een vriendin van de verdachte, inhoudende dat de verdachte de eerste dag
van de uitspraak heel erg moest huilen, maar die dagen daarna heel kil overkwam en dat
[betrokkene 4] , nadat de verdachte meermalen had gezegd dat [slachtoffer] dood moest, tegen
de verdachte zei “Je neemt wel [betrokkene 2] haar vader af. En wat moet je dan toch tegen
[betrokkene 2] zeggen” en ook “Wat nou als je aangehouden wordt door de politie?”, waarop de
verdachte zei “Dan wordt het janken, janken, janken. Of gewoon mijn hoofd koel houden”.
Veelzeggend is ook de vraag van [betrokkene 4] aan de verdachte “Denk je nou echt dat ze jou
dan niet gaan aanhouden, dat ze het niet bij jou gaan zoeken?”, waaruit blijkt dat de verdachte
het plan had opgevat om [slachtoffer] daadwerkelijk te (laten) doden (en dat [betrokkene 4] dat
wist). Ook de broer van de verdachte, [betrokkene 15]14, wist wat de verdachte en [betrokkene 1]
van plan waren. Hij heeft aan de verdachte gevraagd of ze serieus dacht hiermee weg te komen,
dat het geen film is, en heeft tegen haar gezegd dat mensen omleggen geen optie was, waarna
zij antwoordde “Ja, maar wat weet jij dan nog?” Ook uit de sms-jes van [betrokkene 1] aan de
verdachte15 blijkt dat zij [slachtoffer] wilde (laten) vermoorden. Hij smst haar “Als ik het regel is er
geen weg terug en moet je beseffen dat als [betrokkene 2] vraagt later achter haar echte vader
hoop ik dat je ermee kunt leven” en “wat ga je haar dan wijsmaken” en “Je wilt dan dat ik het
regel”. Uit de in de aanvulling op het bestreden arrest opgenomen bewijsmiddelen blijkt verder dat
de verdachte actief betrokken was bij het plannen van de moord op [slachtoffer] . Zo wilde ze niet
alleen dat [betrokkene 1] het een en ander voor de moord regelde16 – wat [betrokkene 1] ook
daadwerkelijk heeft gedaan door verschillende personen te benaderen met het verzoek om een
wapen17, valse nummerplaten18 of “een gevaarlijke man”19 te leveren en via de zoekmachine
Google te zoeken op “vermommingsmasker”20 – maar heeft ze ook zelf actief meegeholpen met de
voorbereidingen voor de moord. Dat heeft ze gedaan door op 24 september 2014 samen met
[betrokkene 1] met de auto naar Enschede te gaan21, [betrokkene 1] daar de woning van
[slachtoffer] aan de [a-straat] te laten zien22 door langs de flat van [slachtoffer] te rijden, bij de
eerste kruising het voertuig te keren, vervolgens een “opvallende route” achter de flat (plaats
delict) zeer langzaam te rijden dan wel kort stil te staan en, na in het centrum van Enschede te
zijn geweest, terug te rijden langs de plaats delict, aan het einde van de [a-straat] het voertuig te
keren om wederom langs de plaats delict aan de [a-straat] te rijden23. Ze maakten gebruik van de
auto van een vriendin van de verdachte omdat de auto van [betrokkene 1] Belgische
kentekenplaten had en de verdachte bang was dat dat zou opvallen.24 Verder is de verdachte op
23 september 2014 samen met [betrokkene 1] en [betrokkene 4] naar de markt in Rotterdam
gegaan, waar voor [betrokkene 1] kleren zijn gekocht, waaronder een (donkerblauwe) trui met
aan de voorkant een print van witte letters, een zwart petje, een lichtgrijze joggingbroek en
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zwarte schoenen. [betrokkene 4] mocht niet tegen haar vriend zeggen dat zij met hen naar
Rotterdam was geweest en kleding had gekocht. Op diezelfde dag hebben de verdachte,
[betrokkene 1] en [betrokkene 4] in [plaats] een masker gekocht dat waarschijnlijk is afgerekend
door de verdachte, en bij de [A] een messenset die door de verdachte is afgerekend.25 Na de
moord zijn op aanwijzing van [betrokkene 1] op verschillende plekken langs de snelweg op de
route Enschede – [plaats] onder meer aangetroffen twee zwarte petjes26, een carnavalsmasker27,
een blauwe trui met opschrift28, een grijze joggingbroek29 en twee messen die behoren bij een
messenset van het merk Imperial Collection Switserland, welk type en merk messenset wordt
verkocht bij de [A] , terwijl in de woning van de moeder van de verdachte een dergelijk type en
merk messenset (bestaande uit oorspronkelijk vijf messen, waarvan aanwezig drie messen) is
aangetroffen, waaruit de langs de snelweg gevonden type messen (te weten een koksmes en een
universeel mes) ontbraken.30 Uit deze bewijsmiddelen heeft het hof kunnen afleiden dat de
verdachte vol opzet had op het vermoorden van [slachtoffer] , in het bijzonder dat ze zijn dood
gewild en gepland heeft, ondanks dat zij zich gerealiseerd moet hebben wat daarvan de
consequenties waren voor het dochtertje van haar en [slachtoffer] . Daarmee is het
bewezenverklaarde opzet toereikend gemotiveerd. Het middel faalt in zoverre.

Het middel klaagt voorts dat, hoewel het hof heeft gerespondeerd op het opzetverweer van de
verdediging, het hof zijn verwerping van het uitdrukkelijk onderbouwde standpunt ontoereikend
heeft gemotiveerd.

Allereerst wordt geklaagd dat de volgende overweging van het hof niet begrijpelijk is:

“Uit het dossier komt naar voren dat verdachte tezamen met [betrokkene 1] heeft nagedacht over
de vraag hoe dit bewerkstelligd kon worden en wat daarvoor nodig zou zijn. In dat kader zijn door
[betrokkene 1] diverse personen benaderd met de vraag naar ‘wapens’ en/of ‘gevaarlijke mannen’.”

Daartoe wordt gesteld dat uit de inhoud van de gebezigde bewijsmiddelen niet blijkt dat de
verdachte ‘tezamen met [betrokkene 1] heeft nagedacht’ over de wijze en de benodigde middelen
en dat deze overweging bovendien onbegrijpelijk is in het licht van het uitdrukkelijk onderbouwde
standpunt voor zover dit inhoudt dat uit de telecommunicatie een bedrag van € 250,- naar voren
komt, nu het een feit van algemene bekendheid is dat voor zulke bedragen geen moorden worden
gepleegd.

Ik meen dat de door de stellers van het middel gewraakte overweging van het hof moet worden
begrepen in het licht van de vaststellingen van het hof zoals die hiervoor onder 6.6 door mij zijn
uiteengezet. Gelet daarop acht ik deze overweging niet onbegrijpelijk. Anders dan de stellers van
het middel menen, is deze overweging evenmin onbegrijpelijk in het licht van het verweer voor
zover inhoudende dat uit de telecommunicatie een bedrag van € 250,- naar voren komt, waarbij ik
in aanmerking neem dat dit bedrag blijkens de door [betrokkene 1] aan de verdachte verstuurde
sms met daarin het verzoek van de medeverdachte [betrokkene 7] om dit bedrag voor hem te
regelen pas ná de moord is verstuurd31 en door het hof, bij gebreke van enige aannemelijke
andere verklaring, is aangenomen dat deze betaling verband hield met “verleende diensten”, maar
dat niet is vastgesteld waaruit die “diensten” hebben bestaan, zodat niet vaststaat dat de
grondslag voor deze betaling gelegen was in het bedreigen en/of het geven van slechts een “pak
rammel”, zoals door de verdediging bij gelegenheid van pleidooi is gesuggereerd.

Voorts wordt gesteld dat het hof de uitlatingen van de verdachte richting derden - kort gezegd
inhoudende dat het beter zou zijn als [slachtoffer] dood zou zijn - redengevend heeft geacht.
Daarbij is het hof niet ingegaan op de argumentatie van de verdediging die inhoudt dat geen van
deze personen de uitlatingen serieus nam. Getuige [betrokkene 4] heeft, zo heeft de raadsman
aangevoerd, bij de rechter-commissaris zelfs expliciet gesteld dat zij dit niet serieus nam.
Niettemin heeft het hof haar eerdere verklaring voor het bewijs gebezigd.

Blijkens de ter terechtzitting overgelegde pleitnota heeft de verdediging ten aanzien van andere
getuigen dan [betrokkene 4] slechts aangevoerd dat “de getuigen in haar directe omgeving” aan
wie de verdachte heeft gezegd dat het beter zou zijn als [slachtoffer] dood zou zijn “dit niet
serieus namen”, zonder dit nader te onderbouwen. Reeds daarom heeft het hof op dit onderdeel
van het verweer niet hoeven te responderen. Voor zover is aangevoerd dat “de stelling van de
officier van justitie dat [betrokkene 4] cliënte wel serieus nam zijn weerlegging vindt in het feit dat
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zij bij de rechter-commissaris heeft ontkend dat zij het serieus nam en heeft verklaard dat zij nooit
een concreet plan van cliënte heeft gehoord wat zij met [slachtoffer] wilde”, heeft het hof door de
als bewijsmiddel 3 gebezigde verklaring van [betrokkene 4] tot het bewijs te bezigen kennelijk de
bij de rechter-commissaris afgelegde verklaring van [betrokkene 4] niet geloofwaardig geacht.
Gelet op het uitgangspunt dat het is voorbehouden aan de rechter die over de feiten oordeelt om
voor 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, en gelet
op de inhoud van de als bewijsmiddel 3 gebezigde verklaring van [betrokkene 4] waaruit blijkt dat
[betrokkene 4] de verdachte juist heel serieus heeft genomen door de verdachte vragen te stellen
als ‘Wat nou als je aangehouden wordt door de politie?’ en ‘Denk je nou echt dat ze jou dan niet
gaan aanhouden, dat ze het niet bij jou gaan zoeken?’, is deze selectie en waardering van de
verklaringen van [betrokkene 4] in het geheel niet onbegrijpelijk en behoefde het hof deze ook
niet nader te motiveren. Dat tevens is aangevoerd dat “de stelling van de officier van justitie dat
[betrokkene 4] cliënte wel serieus nam zijn weerlegging vindt in het feit dat zij geen actie heeft
ondernomen door de politie in te lichten, [slachtoffer] te waarschuwen of derden in te lichten”,
maakt dat niet anders.

Ten slotte wordt geklaagd dat niet is gerespondeerd op de stelling dat ook het bij [betrokkene
1] aangetroffen nepvuurwapen enkel past bij het scenario van bedreigen/een pak rammel geven,
maar niet bij het doden van [slachtoffer] , terwijl bovendien uit het aanschaffen van messen geen
opzet op de dood kan worden afgeleid. Messen, zo luidt het verweer, zijn immers ook geschikt om
te bedreigen of te verwonden.

Gelet op de vaststellingen van het hof, zoals die hiervoor onder 6.6 door mij zijn uiteengezet,
vindt ook dit gedeelte van het verweer zijn weerlegging in de gebezigde bewijsmiddelen. Daaruit
blijkt immers dat het hof niet uit het enkele aanschaffen van de messen heeft afgeleid dat de
verdachte en [betrokkene 1] van plan waren om [slachtoffer] te doden. Gelet op die
bewijsmiddelen heeft het hof evenmin nader hoeven motiveren waarom het enkele aantreffen van
een nepvuurwapen niet tot de conclusie dwingt dat de verdachte en [betrokkene 1] niet van plan
waren om [slachtoffer] te doden, maar slechts om hem te bedreigen of een pak rammel te geven.

Gelet op het voorgaande heeft het hof de verwerping van het uitdrukkelijk onderbouwde
standpunt toereikend gemotiveerd en faalt het middel in al zijn onderdelen.

Het derde middel klaagt dat het bewezenverklaarde medeplegen niet uit de bewijsvoering kan
volgen nu het hof zijn oordeel dat de verdachte een intellectuele en/of materiële bijdrage van
voldoende gewicht heeft geleverd aan het delict, ontoereikend heeft gemotiveerd. Het vierde
middel klaagt dat het bewezenverklaarde medeplegen ontoereikend is gemotiveerd nu het hof
heeft vastgesteld dat de verdachte het feit heeft gepleegd tezamen en in vereniging met één
persoon, terwijl het hof in het midden heeft gelaten wie het slachtoffer om het leven heeft
gebracht, zodat de mogelijkheid open blijft dat [betrokkene 7] - met wie geen samenwerking met
de verdachte is vastgesteld - het slachtoffer om het leven heeft gebracht. De middelen lenen zich
voor gezamenlijke bespreking.

De bestreden uitspraak houdt, voor zover van belang, het volgende in32:

“Medeplegen

Juridisch kader medeplegen

Het hof stelt voorop dat de betrokkenheid aan een strafbaar feit als medeplegen kan worden
bewezenverklaard indien is komen vast te staan dat bij het begaan daarvan sprake is geweest
van een voldoende nauwe en bewuste samenwerking.

Ook indien het tenlastegelegde medeplegen in de kern niet bestaat uit een gezamenlijke
uitvoering tijdens het begaan van het strafbare feit, maar uit gedragingen die doorgaans met
medeplichtigheid in verband plegen te worden gebracht (zoals het verstrekken van inlichtingen, op
de uitkijk staan, helpen bij de vlucht), kan sprake zijn van de voor medeplegen vereiste nauwe en

7 Het derde en het vierde middel
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bewuste samenwerking. De materiële en/of intellectuele bijdrage van de verdachte aan het
strafbare feit zal dan van voldoende gewicht moeten zijn.

Bij de beoordeling of daaraan is voldaan, kan rekening worden gehouden met onder meer de
intensiteit van de samenwerking, de onderlinge taakverdeling, de rol in de voorbereiding, de
uitvoering of de afhandeling van het delict en het belang van de rol van de verdachte, diens
aanwezigheid op belangrijke momenten en het zich niet terugtrekken op een daartoe geëigend
tijdstip.

De bijdrage van de medepleger kan in uitzonderlijke gevallen in hoofdzaak vóór of ná het
strafbare feit zijn geleverd. Een geringe rol of het ontbreken van enige rol in de uitvoering van het
delict zal in dergelijke gevallen moeten worden gecompenseerd, bijvoorbeeld door een grote(re)
rol in de voorbereiding.33

Beoordeling door het hof

Uit de bewijsmiddelen leidt het hof met betrekking tot de betrokkenheid van verdachte bij het
tenlastegelegde het volgende af.

Vaststaat dat in de nacht van 26 op 27 september 2014 [slachtoffer] om het leven is gebracht
door hem in de buik en de borst te steken met een mes en dat verdachte niet bij de uitvoering van
deze handelingen aanwezig was.

In de week voorafgaand aan het misdrijf en na het bekend worden met de beslissing van de
voorzieningenrechter van 18 september 2014 heeft verdachte meermalen en tegen diverse
personen gezegd dat [slachtoffer] maar beter dood kon zijn en dat zij wilde dat hij er niet meer
was/dood was, terwijl [betrokkene 1] van dergelijke uitlatingen getuige is geweest en ook heeft
bevestigd dat dat beter zou zijn.

Daarnaast blijkt uit sms-contacten tussen verdachte en [betrokkene 1] (in het bijzonder het
hiervoor genoemde contact op 22 september 2014) dat er iets met [slachtoffer] moest gebeuren.
In dat kader wijst het hof erop dat [betrokkene 3] heeft verklaard dat zij de verdachte heeft horen
zeggen ‘dat het voor het weekend moest gebeuren’.

Vervolgens heeft [betrokkene 1] bij diverse personen gevraagd om wapen(s) en/of ‘gevaarlijke
mannen’. Zo heeft [betrokkene 1] op 25 september 2014 er in de avonduren sms-contact
plaatsgevonden tussen de telefoon die in gebruik was bij hem en de telefoon die in gebruik was
bij [betrokkene 7] . Met de telefoon die in gebruik was bij [betrokkene 1] is naar de telefoon die in
gebruik was bij [betrokkene 7] ge-sms’t: ‘kun jij aan een pang pang geraken of gevaarlijke mannen’.
Vervolgens is er op de telefoon van [betrokkene 1] een sms-bericht binnengekomen van het door
[betrokkene 7] gebruikte toestel met de tekst: ‘ja bel is man‘ en ‘ik heb pang pang hier bij mij liggen
en zware manne ben ik en ken er veel dus bel is makker wat is er aan de hand’. Hierna heeft er tussen
deze toestellen een belcontact van 228 seconden plaatsgevonden.

Op 23 september 2014 heeft verdachte tezamen met [betrokkene 1] (en [betrokkene 4] ) in
Rotterdam en [plaats] goederen aangeschaft zoals hiervoor onder feiten en omstandigheden is
vermeld, terwijl vast is komen te staan dat die goederen (of een deel ervan) bestemd waren voor
de uitvoering van het tegen [slachtoffer] te gebruiken geweld en ook is gebruikt of meegenomen
met dat doel. Tegen [betrokkene 4] is gezegd dat zij niet met haar vriend [betrokkene 5] mocht
praten over de aanschaf van deze goederen. Verdachte is bevraagd tijdens het onderzoek naar
de reden voor de aanschaf van deze goederen. De door de verdachte gegeven verklaring waarom
de kledingstukken zijn aangeschaft (namelijk in verband met sportactiviteiten met [betrokkene 5] )
vindt naar het oordeel van het hof geen steun in het dossier en is dan ook niet geloofwaardig.
Ook de door verdachte gegeven (wisselende) verklaringen voor de aankoop van de messenset bij
de [A] vinden naar het oordeel van het hof geen steun in het dossier, nu zich in het dossier
verklaringen bevinden die de door verdachte gegeven verklaringen op dit punt tegenspreken. De
door verdachte gegeven verklaring voor de aanschaf van het masker (namelijk dat zij dit masker
had gekocht omdat zij ter gelegenheid van haar verjaardag naar Halloween Frightnight zou gaan
in Walibi) is naar het oordeel van het hof eveneens niet aannemelijk geworden.

Op 24 september 2014 is verdachte tezamen met [betrokkene 1] in een onopvallende auto naar
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Enschede afgereisd, waarbij de (omgeving van de) woning Van [slachtoffer] is bekeken. Het hof
wijst in dat verband op de verklaring van [betrokkene 1] , inhoudende dat verdachte de woning
van [slachtoffer] aanwees en dat zij vertelde hoe je daar binnen kon komen. Deze verklaring vindt
steun in de uitkomsten van het Diabelli II-onderzoek met betrekking tot het gebruikte
navigatiesysteem en de verklaring van verdachte ter terechtzitting bij het hof op 26 november
2018 inhoudende dat zij inderdaad op die datum met [betrokkene 1] in Enschede is geweest en
dat zij zowel langs de voor- als de achterzijde van de woning van [slachtoffer] zijn gereden en die
woning ook daadwerkelijk hebben bekeken. De eveneens ter terechtzitting bij het hof van 26
november 2018 gegeven verklaring door verdachte dat zij op 24 september 2014 naar Enschede
gingen om naar huizen te kijken, doet naar het oordeel van het hof - wat er ook zij van (de
aannemelijkheid van) die verklaring - niet af aan het hiervoor genoemde.

Op 26 september 2014 is verdachte in de woning van [betrokkene 3] aanwezig als [betrokkene 1]
en [betrokkene 7] tezamen vertrekken naar Enschede. Verdachte heeft tijdens de verhoren bij de
politie in eerste instantie verklaard dat [betrokkene 1] die hele avond en nacht bij haar was en
heeft [betrokkene 1] daarmee een vals alibi verschaft. Pas in een latere fase van het onderzoek
heeft verdachte verklaard dat [betrokkene 1] en [betrokkene 7] rond 04.00 uur weer in de woning
van [betrokkene 3] aanwezig waren en er - nadat [betrokkene 1] had gevraagd of [betrokkene 7]
mocht blijven slapen - mede met haar hulp een slaapplek voor [betrokkene 7] is ingericht op
zolder.

Op 27 september 2014 heeft [betrokkene 1] de sms-berichten ‘Schatje kunnen we 250 euro regelen
voor [betrokkene 7] ’ en ‘Want die vraagt da’ aan de verdachte gestuurd, waarop laatgenoemde
heeft gereageerd met het bericht ‘Is goed schatje waar ben je nu?’ Naar het oordeel van het hof
kunnen deze berichten bij het ontbreken van enige andere aannemelijke verklaring voor deze
betaling niet anders worden uitgelegd dan verband houdend met het tenlastegelegde.

Op grond van het voorgaande - in het bijzonder ook de wijze waarop de handelingen elkaar
hebben opgevolgd en/of met elkaar in verband staan - is het hof van oordeel dat de voor
medeplegen vereiste voldoende nauwe en bewuste samenwerking tussen verdachte en de
medeverdachte [betrokkene 1] is komen vast te staan. Hoewel geen sprake is van een
gezamenlijke uitvoering van de uiteindelijke levensberoving, is de bijdrage van verdachte aan het
tenlastegelegde naar het oordeel van het hof van zodanig gewicht dat deze kan worden
aangemerkt als medeplegen. Het zwaartepunt van de door de verdachte geleverde bijdrage ligt
naar het oordeel van het hof in haar initiërende rol, haar intellectuele bijdrage, die als wezenlijk
dient te worden aangemerkt. Zij is degene die [slachtoffer] dood wilde hebben. Zij heeft
meermalen hardop en in het bijzijn van onder meer [betrokkene 1] [slachtoffer] doodgewenst.
Uiteindelijk heeft zij [betrokkene 1] daarvoor ingeschakeld. Dat blijkt onder meer uit de sms-
wisselingen tussen verdachte en [betrokkene 1] van 22 september 2014. Zij is bij de
voorbereiding van de dood van [slachtoffer] nauw betrokken geweest: zij was (op 23 september
2014) aanwezig bij het aanschaffen van kleding die [betrokkene 1] tijdens het delict moest dragen
en zij heeft toen zelf een masker en een messenset gekocht. Dat niet alle goederen die zijn
aangeschaft ook daadwerkelijk zijn gebruikt bij de uitvoering, doet aan dit onderdeel niet af, te
meer niet nu gebleken is dat een deel van de niet gebruikte goederen wel is meegenomen naar
Enschede en op de terugweg naar [plaats] (of later in België) is weggegooid. Zij is een dag na het
aanschaffen van de spullen samen met [betrokkene 1] naar Enschede gereden en heeft hem toen
de woning van [slachtoffer] getoond en uitgelegd hoe hij binnen kon komen. Na terugkeer van
[betrokkene 1] en [betrokkene 7] heeft zij hen onderdak geboden en later aanvankelijk gelogen
om [betrokkene 1] en [betrokkene 7] een alibi te geven. Zij heeft later ingestemd met een betaling
aan [betrokkene 7] , naar moet worden aangenomen, bij gebreke van enige aannemelijke andere
verklaring, voor verleende diensten. Nadat [betrokkene 1] en [betrokkene 7] naar Enschede
waren vertrokken, heeft zij zich niet van het plan gedistantieerd: zij heeft ervan af gezien
[slachtoffer] (of de politie) telefonisch te waarschuwen voor wat stond te gebeuren, terwijl zij dat
wel had kunnen doen. Zij was ook degene die - in haar eigen beleving - van zijn dood zou
profiteren, doordat haar verhuisplicht op grond van het kortgedingvonnis dan zou komen te
vervallen. Dit alles overziend is het hof van oordeel dat verdachte met haar handelen een
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aanzienlijke intellectuele rol als medepleger heeft vervuld, naast een niet onaanzienlijke rol als
feitelijk uitvoerder van voorbereidingshandelingen, en dat daarom heeft te gelden dat sprake is
van zodanige nauwe en bewuste samenwerking tussen haar en [betrokkene 1] dat sprake is van
medeplegen.”

Ik stel het volgende voorop. 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. Indien het tenlastegelegde medeplegen in de kern niet bestaat uit een
gezamenlijke uitvoering, maar uit gedragingen die met medeplichtigheid in verband plegen te
worden gebracht (zoals het verstrekken van inlichtingen, op de uitkijk staan, helpen bij de vlucht),
rust op de rechter de taak om in het geval dat hij toch tot een bewezenverklaring van het
medeplegen komt, in de bewijsvoering dat medeplegen nauwkeurig te motiveren. Bij de vorming
van zijn oordeel dat sprake is van de voor medeplegen vereiste nauwe en bewuste
samenwerking, kan de rechter 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. Daarbij
verdient overigens opmerking dat aan het zich niet distantiëren op zichzelf geen grote betekenis
toekomt. Het gaat er immers om dat de verdachte een wezenlijke bijdrage moet hebben geleverd
aan het delict. De bijdrage van de medepleger zal in de regel worden geleverd tijdens het begaan
van het strafbare feit in de vorm van een gezamenlijke uitvoering van het feit. Maar de bijdrage
kan ook zijn geleverd in de vorm van verscheidene gedragingen voor en/of tijdens en/of na het
strafbare feit. Ook is niet uitgesloten dat de bijdrage in hoofdzaak vóór het strafbare feit is
geleverd.34 Zeker in dergelijke, in zekere zin afwijkende of bijzondere, situaties dient in de
bewijsvoering aandacht te worden besteed aan de vraag of wel zo bewust en nauw is
samengewerkt bij het strafbare feit dat van medeplegen kan worden gesproken, in het bijzonder
dat en waarom de bijdrage van de verdachte van voldoende gewicht is geweest. Een geringe rol
of het ontbreken van enige rol in de uitvoering van het delict zal in dergelijke uitzonderlijke
gevallen wel moeten worden gecompenseerd, bijvoorbeeld door een grote(re) rol in de
voorbereiding.35

De stellers van het derde middel menen dat het oordeel van het hof dat sprake is van
medeplegen in de kern berust op de vaststellingen van het hof ten aanzien van (i) de door de
verdachte geuite wens dat [slachtoffer] niet langer in leven zou zijn en het belang dat zij daar bij
had, (ii) het met [betrokkene 1] aanschaffen van goederen (t.w. kleding, masker en een
messenset) bestemd voor de uitvoering van het tegen [slachtoffer] te gebruiken geweld, (iii) het
aan [betrokkene 1] tonen van de woning van [slachtoffer] en het hem informeren hoe daar binnen
te komen, (iv) het achteraf verschaffen van een alibi en (v) onderdak en (vi) het accorderen van
een verzoek tot betaling van medeverdachte [betrokkene 7] door [betrokkene 1] . In de
toelichting op het middel wordt aan de hand van verschillende argumenten uiteengezet waarom
de conclusies met betrekking tot het medeplegen die het hof uit deze ‘vaststellingen’ trekt,
ontoereikend zijn gemotiveerd. Het is opvallend dat de stellers van het middel bij deze
vaststellingen niet betrekken het door het hof in zijn bewijsoverweging genoemde “zwaartepunt
van de door de verdachte geleverde bijdrage”. Het hof heeft geoordeeld dat “het zwaartepunt van
de door de verdachte geleverde bijdrage ligt in haar initiërende rol, haar intellectuele bijdrage, die
als wezenlijk dient te worden aangemerkt”. Bij zijn oordeel dat de verdachte een initiërende rol
heeft gehad, heeft het hof niet slechts in aanmerking genomen dat de verdachte “degene is die
[slachtoffer] dood wilde hebben en dat zij meermalen hardop en in het bijzijn van onder meer
[betrokkene 1] [slachtoffer] heeft dood gewenst”, zoals de stellers van het middel wel suggereren,
maar heeft het hof ook gewezen op “de – onder meer uit het sms-verkeer tussen haar en
[betrokkene 1] blijkende - omstandigheid dat zij [betrokkene 1] heeft ingeschakeld voor het doden
van [slachtoffer] ”. Het derde middel laat in de toelichting deze - voor ’s hofs oordeel dat de
verdachte het bewezenverklaarde feit heeft medegepleegd essentiële - vaststelling telkens buiten
beschouwing. Daarmee mist het middel, voor zover dat er vanuit gaat dat het hof zijn oordeel
heeft gegrond op de hiervoor onder 7.2 weergegeven vaststellingen, feitelijke grondslag en kan
het reeds daarom niet slagen.
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Slechts ten overvloede merk ik daarom het volgende op. Gelet op de door het hof in aanmerking
genomen vastgestelde, uit de bewijsmiddelen blijkende omstandigheden, heeft het hof zijn
oordeel “dat de verdachte met haar handelen een aanzienlijke intellectuele rol als medepleger
heeft vervuld, naast een niet onaanzienlijke rol als feitelijk uitvoerder van
voorbereidingshandelingen, en dat daarom heeft te gelden dat sprake is van zodanige nauwe en
bewuste samenwerking tussen haar en [betrokkene 1] dat sprake is van medeplegen”, niet
onbegrijpelijk en toereikend gemotiveerd.

Voor zover het derde middel – onder verwijzing naar een arrest van de Hoge Raad van 20 maart
2012 – nog klaagt dat het hof heeft vastgesteld dat de verdachte achteraf een alibi voor
[betrokkene 1] heeft verschaft, terwijl hof niet het bewijsmiddel heeft aangegeven waaraan de
daaraan ten grondslag liggende feiten en omstandigheden zijn ontleend, merk ik het volgende op.

In het arrest waarop de stellers van het middel een beroep doen, heeft de Hoge Raad het
volgende opgemerkt:

“Wanneer de rechter zich - al dan niet in reactie op een bewijsverweer - in een nadere overweging
beroept op bepaalde feiten of omstandigheden die door hem redengevend worden geacht voor de
bewezenverklaring, moeten deze feiten of omstandigheden zijn vervat in de gebezigde
bewijsmiddelen. Indien zij niet in de bewijsmiddelen zijn vermeld, moet de rechter met voldoende
mate van nauwkeurigheid in zijn overweging (a) die feiten of omstandigheden aanduiden, en (b)
het wettige bewijsmiddel aangeven waaraan die feiten of omstandigheden zijn ontleend (vgl. HR
23 oktober 2007, LJN BA5858, NJ 2008/80). Een en ander heeft uitsluitend betrekking op feiten of
omstandigheden die redengevend zijn voor de bewezenverklaring, en dus niet op feiten of
omstandigheden en evenmin op verklaringen die de rechter in zijn nadere overweging
onaannemelijk dan wel ongeloofwaardig acht. Die behoren dus niet te worden opgenomen onder
de bewijsmiddelen.”36

Het hof heeft bij zijn oordeel dat het medeplegen kan worden bewezen mede in aanmerking
genomen dat de verdachte “tijdens de verhoren bij de politie in eerste instantie heeft verklaard
dat [betrokkene 1] de hele avond en nacht van 26 september 2014 bij haar was en dat zij
[betrokkene 1] een vals alibi heeft verschaft”. Dit blijkt, zoals de stellers van het middel naar voren
brengen, inderdaad niet uit de gebezigde bewijsmiddelen, terwijl het hof evenmin heeft
aangegeven aan welk bewijsmiddel de daaraan ten grondslag liggende feiten en omstandigheden
zijn ontleend. Als ik het goed begrijp, zijn de stellers van het middel van mening dat het hof de
aanvankelijke verklaring van de verdachte op basis waarvan het hof heeft geoordeeld dat de
verdachte [betrokkene 1] een vals alibi heeft verschaft, als bewijsmiddel had dienen op te nemen
en dat nu dat niet is gebeurd, sprake is van een gebrekkige bewijsvoering. Ik deel die mening
niet. Het hof heeft in zijn bewijsoverweging immers tot uitdrukking gebracht dat het geen geloof
hecht aan de betreffende verklaring. In zo’n geval behoort de verklaring juist niet te worden
opgenomen onder de bewijsmiddelen.

Het derde middel faalt.

De stellers van het vierde middel klagen in het bijzonder over het volgende. Het hof heeft
geoordeeld dat de verdachte het feit heeft gepleegd tezamen en in vereniging met één persoon,
te weten [betrokkene 1] , dat [slachtoffer] om het leven is gebracht door hem in de buik en de
borst te steken met een mes en dat de verdachte niet bij de uitvoering van deze handelingen
aanwezig was. Het hof heeft voorts vastgesteld dat [betrokkene 1] en [betrokkene 7] samen naar
de woning van het slachtoffer [slachtoffer] zijn vertrokken, en na het feit samen bij de woning van
de verdachte kwamen. Het hof heeft echter niet vastgesteld dat [betrokkene 1] degene is
geweest die [slachtoffer] om het leven heeft gebracht. Aldus blijft de mogelijkheid open dat
[betrokkene 7] degene is geweest die [slachtoffer] om het leven heeft gebracht, terwijl niet is
vastgesteld dat de verdachte op enigerlei wijze heeft samengewerkt met die [betrokkene 7] .
Gelet daarop is het bewezenverklaarde medeplegen niet naar de eis der wet met redenen
omkleed, aldus de stellers van het middel.

Ik herhaal dat het hof ten laste van de verdachte heeft bewezenverklaard dat:

“zij op of omstreeks 27 september 2014 in de gemeente Enschede tezamen en in vereniging met
een ander, [slachtoffer] opzettelijk en met voorbedachten rade van het leven heeft beroofd, door
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die [slachtoffer] meermalen met een mes in het lichaam te steken.”

Ik stel om te beginnen vast dat in hoger beroep namens de verdachte niet is aangevoerd dat
niet kan worden vastgesteld wie het slachtoffer heeft gestoken en dat dit een beletsel vormt voor
de bewezenverklaring van “tezamen en in vereniging met een ander”. In zoverre hoefde het hof
niet te motiveren waarom het hof medeplegen desalniettemin bewezen acht en faalt het middel.
De bijzondere omstandigheden van dit geval roepen echter de vraag op of een nadere motivering
van het medeplegen toch niet noodzakelijk is om het oordeel daaromtrent begrijpelijk te laten zijn.
Het hof heeft immers inderdaad – zoals de stellers van het middel aanvoeren – vastgesteld dat de
verdachte bewust en nauw heeft samengewerkt met (alleen) [betrokkene 1] , en niet vastgesteld
dat de bewezenverklaarde feitelijke handelingen, te weten het meermalen met een mes in het
lichaam steken, door hem zijn gepleegd.

Gelet op zijn bewijsoverwegingen, is het hof van oordeel dat de voor medeplegen vereiste
voldoende nauwe en bewuste samenwerking tussen de verdachte en (alleen) [betrokkene 1] is
komen vast te staan en dat – hoewel er geen sprake is van een gezamenlijke uitvoering van de
uiteindelijke levensberoving – de bijdrage van de verdachte van zodanig gewicht is dat deze kan
worden aangemerkt als medeplegen.37 Dat het hof niet is uitgegaan van een nauwe en bewuste
samenwerking tussen de verdachte en [betrokkene 7] is niet onbegrijpelijk. Immers, uit de
bewijsvoering van het hof blijkt dat [betrokkene 7] niet door de verdachte, maar door [betrokkene
1] voor bijstand is benaderd en niet blijkt dat tussen [betrokkene 7] en de verdachte enig overleg
heeft plaatsgevonden over de uitvoering van de door de verdachte in nauwe en bewuste
samenwerking met [betrokkene 1] geplande moord. Aangenomen mag worden dat dit overleg
alleen tussen [betrokkene 1] en [betrokkene 7] is gevoerd. De vraag is vervolgens of voldoende
begrijpelijk is dat de moord mede aan de verdachte wordt toegerekend terwijl niet vaststaat dat
[betrokkene 1] als medepleger van de verdachte de dodelijke steek aan het slachtoffer heeft
toegebracht. Ik meen, gelet op de omstandigheden van dit geval, van wel en baseer dit op het
navolgende.

Allereerst heeft het hof geoordeeld dat de verdachte de moord heeft geïnitieerd, daaraan een
intellectuele bijdrage heeft geleverd en [betrokkene 1] daarvoor heeft ingeschakeld. Voorts heeft
de verdachte voorbereidingshandelingen voor de moord verricht. Zij heeft voor dat doel onder
meer kleding en messen aangeschaft. Uit de speciaal voor dat doel aangeschafte kleding kan
worden afgeleid dat het moordplan, zoals dat tussen de verdachte en haar medeverdachte
[betrokkene 1] was afgesproken, inhield dat [betrokkene 1] fysiek bij de uitvoering van de moord
aanwezig zou zijn en dat uit de aangeschafte messen blijkt, dat bij die uitvoering een of meer
messen zouden worden gebruikt. Voor het overige zou [betrokkene 1] het allemaal regelen.
Vervolgens wist de verdachte dat [betrokkene 1] samen met [betrokkene 7] richting Enschede
vertrok voor de uitvoering van de moord en heeft zij [betrokkene 7] na afloop onderdak geboden.
Het hof heeft vastgesteld dat [betrokkene 1] in de nacht van 26 op 27 september 2014 vlak voor
het moment van de moord in het portiek onder de woning heel dicht voor het slachtoffer breed
stond, alsof hij het slachtoffer wat aan wilde doen en dat een andere man de toegangsdeur van
het portiek openhield en dicht achter Martien stond. Ook heeft [betrokkene 1] het slachtoffer
vastgepakt. Aan het slachtoffer zijn vervolgens messteken toegebracht, waarvan er één dodelijk
was. Uit de bewijsvoering van het hof blijkt dat de moord naar het oordeel van het hof conform
het door de verdachte en [betrokkene 1] afgesproken moordplan is uitgevoerd. De moord – ook
indien de dodelijke messteek feitelijk door [betrokkene 7] en niet door medepleger [betrokkene 1]
mocht zijn toegebracht – heeft het hof niet onbegrijpelijk mede aan de verdachte toegerekend, nu
haar opzet daarop was gericht en medeverdachte [betrokkene 1] voor de uitvoering strafrechtelijk
(mede)verantwoordelijk moet worden gehouden.38 Of zoals mijn voormalige ambtgenoot Knigge
het verwoordde: de verdachte die zich committeert aan een crimineel plan zonder zich te
bekreunen om de (precieze) wijze waarop het plan tot uitvoering wordt gebracht, heeft weinig te
klagen als dit commitment haar wordt aangerekend.39 Dit gaat naar mijn idee ook op in de
onderhavige zaak.

Het vierde middel faalt derhalve.

Het derde en vierde middel falen.
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8.2.

8.3.

8.4.

Het middel klaagt dat het hof art. 6 EVRM heeft geschonden, aangezien de verdachte in eerste
aanleg integraal is vrijgesproken en het hof het vrijsprekende vonnis heeft vernietigd en het onder
1 primair ten laste gelegde - medeplegen van moord - alsnog bewezen heeft verklaard, terwijl het
hof heeft verzuimd de belastende getuigen [betrokkene 1] , [betrokkene 19] , [betrokkene 15] ,
[betrokkene 5] , [betrokkene 4] , [betrokkene 6] en [betrokkene 3] ter terechtzitting te horen.

Bij de beoordeling van het middel dient het volgende te worden vooropgesteld. De nationale
rechter neemt reeds tijdens de behandeling van de strafzaak beslissingen omtrent het oproepen
en het horen van getuigen. Dat laat onverlet dat hij voordat hij uitspraak doet, zich ervan dient te
vergewissen dat de procedure in haar geheel voldoet aan het door art. 6 EVRM gewaarborgde
recht op een eerlijk proces. Zo nodig zal hij hetzij ambtshalve - op de voet van art. 315, eerste lid,
Sv dan wel art. 346, eerste en tweede lid, of art. 347, eerste lid, Sv - alsnog overgaan tot het
oproepen en het horen van (een) getuige(n), hetzij bij zijn beslissing omtrent de
bewezenverklaring onder ogen moeten zien of en zo ja, welke gevolgen moeten worden
verbonden aan de omstandigheid dat de verdediging, ondanks het nodige initiatief daartoe, geen
gebruik heeft kunnen maken van de mogelijkheid om de relevante getuige(n) in enig stadium van
het geding te (doen) ondervragen.40 In een geval dat zich kenmerkt door de bijzonderheid dat de
rechter in eerste aanleg heeft doen blijken dat hij een ten overstaan van een
opsporingsambtenaar afgelegde, de verdachte belastende verklaring van een getuige niet
betrouwbaar acht en daarom niet voor het bewijs gebruikt, en de rechter (mede) op die grond tot
vrijspraak van het tenlastegelegde feit is gekomen, dient de rechter in hoger beroep, indien hij die
verklaring wel voor het bewijs gebruikt, ter waarborging van de deugdelijkheid van de
bewijsbeslissing daartoe de redenen op te geven. In het bijzonder moet de rechter in hoger
beroep vermelden op welke gronden hij de desbetreffende verklaring betrouwbaar acht. Die
gronden kunnen, maar behoeven niet te zijn ontleend aan een verhoor van de getuige in hoger
beroep. In dit verband kan voorts van belang zijn de mate waarin de verklaring van de getuige
steun vindt in andere bewijsmiddelen, alsook de door het openbaar ministerie tegen de vrijspraak
aangevoerde bezwaren en de procesopstelling van de verdachte.41

Teneinde te kunnen beoordelen of het hof de in het middel bedoelde belastende getuigen (al dan
niet ambtshalve) had moeten horen alvorens tot een bewezenverklaring van het primair
tenlastegelegde te besluiten, geef ik hieronder eerst de daartoe relevante processtukken uit de
eerste en tweede aanleg weer.

Het proces-verbaal van de terechtzitting in eerste aanleg van 17 juni 2015 houdt, voor zover van
belang, het volgende in:

“De rechtbank wijst de volgende getuigen, hetzij op verzoek van de verdediging, hetzij
ambtshalve toe:

I. de medeverdachten:

1. [betrokkene 1] , verblijvende in de P.I. Zwolle;

2. [betrokkene 3] , per 18 juni 2015 wonende te [plaats] , [b-straat 1] ;

(…)

III de overige getuigen:

6. [betrokkene 15] , wonende te [plaats] , [g-straat 1] ;

7. [betrokkene 19] , wonende te [plaats] , [g-straat 1] ;

8. [betrokkene 6] , wonende te [plaats] , [h-straat 1] ;

(…)

10. [betrokkene 5] , wonende te [plaats] , [i-straat 1] ;

11. [betrokkene 4] , wonende te [plaats] , [i-straat 1] ;

8 Het vijfde middel
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(…)

De rechtbank acht het noodzakelijk dat voornoemde getuigen door de rechter-commissaris belast
met de behandeling van strafzaken in deze rechtbank worden gehoord, waartoe het dossier in
handen wordt gesteld van die rechter-commissaris.”

Het proces-verbaal van de terechtzitting in eerste aanleg van 20 april 2016 houdt, voor zover van
belang, het volgende in:

“De raadsman van verdachte heeft hierop aan de hand van een pleitnota het woord gevoerd, die
hij aan de rechtbank heeft overgelegd. Het stuk is aan dit proces-verbaal gehecht en maakt
daarvan deelt uit. In aanvulling op deze pleitnota heeft de raadsman, zakelijk weergegeven, het
volgende aangevoerd:

(…)

Met betrekking tot het horen van medeverdachte [betrokkene 1] ter zitting merk ik op dat hij
weliswaar al door de rechter-commissaris is gehoord waarbij de voormalige raadsman aanwezig
kon zijn, maar op dit moment heb ik het dossier nog onvoldoende bestudeerd waardoor ik niet
uitsluit dat ik nog een aantal vragen aan hem heb. Die zou ik dan graag tijdens de inhoudelijke
behandeling van de zaak aan [betrokkene 1] willen kunnen stellen.

(…)

De rechtbank onderbreekt hierop het onderzoek voor beraad in raadkamer.

(…)

De rechtbank heeft wat betreft het horen van de medeverdachte [betrokkene 1] van de raadsman
geen concreet verzoek daartoe gehoord, zodat zij daarop ook geen beslissing kan nemen.”

In eerste aanleg is de verdachte vrijgesproken van het primair tenlastegelegde medeplegen van
moord/doodslag.42 De rechtbank heeft deze vrijspraak in haar vonnis van 24 juni 2016 als volgt
gemotiveerd:

“De rechtbank stelt vast dat verdachte niet aanwezig was op het moment dat [slachtoffer] door
messteken om het leven werd gebracht en dat zij geen rol in de feitelijke uitvoering van het doden
van [slachtoffer] heeft gehad. Verdachte is dan ook geen pleger van de moord / doodslag.

De artikelen 47 tot en met 51 Wetboek van Strafrecht (Sr) bieden diverse mogelijkheden om
iemand, ook als hij niet zelf de gehele delictsomschrijving vervult - al dan niet in zogenoemd
functionele vorm -, onder specifieke voorwaarden strafrechtelijk aansprakelijk te stellen voor zijn
betrokkenheid bij een strafbaar feit. In het geval van medeplegen houden de voorwaarden voor
aansprakelijkstelling vooral in dat sprake moet zijn geweest van een voldoende nauwe en
bewuste samenwerking met een ander of anderen. Het accent ligt daarbij op de samenwerking en
minder op de vraag wie welke feitelijke handelingen heeft verricht.

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;
de verdachte moet een wezenlijke bijdrage hebben geleverd aan het delict. De bijdrage van de
medepleger zal in de regel worden geleverd tijdens het begaan van het strafbare feit in de vorm
van een gezamenlijke uitvoering van het feit. Maar de bijdrage kan ook zijn geleverd in de vorm
van verscheidene gedragingen voor en/of tijdens en/of na het strafbare feit. Een geringe rol of het
ontbreken van enige rol in de uitvoering van het delict zal moeten worden gecompenseerd,
bijvoorbeeld door een grote(re) rol in de voorbereiding (HR 2 december 2014,
ECLI:NL:HR:2014:3474).

De rechtbank is van oordeel dat op basis van het dossier en de behandeling ter terechtzitting
onvoldoende is komen vast te staan dat verdachte een significante en wezenlijke bijdrage heeft
geleverd aan het om het leven brengen van [slachtoffer] . In dat verband merkt de rechtbank het
volgende op.

Verdachte heeft na het kort geding vonnis van 18 september 2014 gezegd, dat zij wilde dat het
slachtoffer dood was, echter het enkele wensen van de dood van [slachtoffer] levert geen
wezenlijke bijdrage aan het delict en dus geen medeplegen op. Weliswaar zijn er in de week
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voorafgaand aan het delict handelingen verricht door verdachte en haar mededader(s) die een
relatie zouden kunnen hebben met het later gepleegde delict - de aanschaf van onder andere
kleding, messen en een masker en de reis op woensdag 24 september 2014 naar Enschede -,
maar ook deze handelingen van [verdachte] zijn van onvoldoende gewicht om een wezenlijke
bijdrage aan het delict op te leveren, met name nu op geen enkele wijze is komen vast te staan
dat zonder genoemde handelingen de uitvoering van het delict geen doorgang zou hebben
kunnen vinden. Daar komt bij dat verdachte voorafgaand aan het delict op 26 september 2014,
rond 19.00 uur voor het laatst contact heeft gehad met [betrokkene 1] en [betrokkene 7] . Tussen
26 september 2014 omstreeks 19.00 uur en 27 september 2014 04.00/04.30 uur is er geen
contact vastgesteld tussen verdachte enerzijds en [betrokkene 1] en [betrokkene 7] anderzijds,
zodat ook niet blijkt van enige rol van verdachte vlak voor, tijdens of direct na het strafbare feit, op
geen enkele wijze is komen vast te staan dat verdachte tussen genoemde tijdstippen enige
invloed heeft kunnen uitoefenen op het al dan niet uitvoeren van het strafbare feit en de wijze
waarop dat zou gebeuren.

De officier van justitie heeft nog aangevoerd dat de bijdrage van verdachte blijkt uit haar eigen
verklaring waarin zij zegt dat zij wist van het bedreigen en aframmelen van [slachtoffer] , dat zij
volgens [betrokkene 1] na het strafbare feit de haren van [betrokkene 7] heeft geknipt, dat zij
een sms van [betrokkene 1] heeft ontvangen waarin staat dat zij haar sim-kaart moest
vernietigen, dat er een kapotte simkaart in haar prullenbak is aangetroffen en dat zij een motief
heeft.

Voor zover deze omstandigheden al bewezen kunnen worden, vormen zij naar het oordeel van de
rechtbank noch afzonderlijk noch samen en ook niet met hetgeen in bovenstaande alinea is
overwogen een wezenlijke en significante bijdrage van verdachte aan de dood van [slachtoffer] .

Gelet op het voorgaande is er naar het oordeel van de rechtbank geen sprake van medeplegen
van moord / doodslag. Reeds om die reden wordt verdachte vrijgesproken van het primair ten
laste gelegde.”

Het proces-verbaal van de terechtzitting in hoger beroep van 6 maart 2017 houdt, voor zover van
belang, het volgende in:

“De raadsman van verdachte voert aan, zakelijk weergegeven:

Ik heb per fax d.d. 24 februari 2017 verzocht een negental getuigen te horen. Aan de schriftelijke
motivering van die verzoeken voeg ik het volgende toe. De gevraagde getuigen zijn allen door de
rechter-commissaris gehoord, maar ik was hierbij zelf niet aanwezig. Ik heb deze zaak namelijk
van een confrère overgenomen. De getuigen waarom ik verzocht heb, zijn bij de rechter-
commissaris teruggekomen op hun verklaringen. Zij hadden eerder ten nadele van mijn cliënt
verklaard. Ik heb kort de tijd gehad het omvangrijke dossier te bestuderen. Ik heb over allerlei
elementen uit de verhoren vragen aan de getuigen. Ik wil getuigen confronteren met verklaringen
van andere getuigen. Dat is nu niet gebeurd. Het noodzaakcriterium is van toepassing. Het
criterium moet mijns inziens ruim geïnterpreteerd worden. Het openbaar ministerie heeft
ruimschoots de mogelijkheid gekregen om getuigen te horen. Uit het oogpunt van artikel 6 EVRM
en het rechtsbeginsel ‘equality of arms’ wordt het hof verzocht deze getuigenverhoren toe te
wijzen. In een eerder stadium zouden de medeverdachten hebben aangegeven zich op hun
verschoningsrecht te beroepen. Uiteindelijk hebben zij over veel zaken verklaard.

Daarnaast verzoekt de verdediging om alle verklaringen van de medeverdachten afgelegd in het
kader van de voorlopige hechtenis, bij de rechter-commissaris, in eerste aanleg en appel, voor
zover beschikbaar, aan het dossier toe te voegen en aan de verdediging te verstrekken.

De advocaat-generaal reageert, zakelijk weergegeven:

Het is voorstelbaar dat er bij de verdediging frustratie heerst over het strenge noodzaakcriterium
om bepaalde getuigen te horen. Het overnemen van een strafzaak in een later stadium brengt
soms consequenties met zich mee. Ik verzet me tegen toewijzing van de onderzoekswens om de
getuigen opnieuw te horen. Het verzoek is uiterst summier onderbouwd. Daarnaast is er geen
sprake geweest van getuigen die wezenlijk anders zijn gaan verklaren en daarom wederom
gehoord dienen te worden. Tot slot heeft medeverdachte [betrokkene 7] zich bij de rechter-
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commissaris op zijn verschoningsrecht beroepen, deze getuige toont zich niet bereidwillig om te
worden gehoord.

De laatste onderzoekswens van de raadsman om het dossier te complementeren en de
verdediging afschriften te verstrekken, met de verklaringen van de medeverdachten tot dusver
afgelegd in het strafproces, zal voor zover mogelijk ingewilligd worden.

De voorzitter onderbreekt het onderzoek voor een korte pauze.

Na hervatting van het onderzoek verklaart de raadsman, zakelijk weergegeven:

Ik heb belangrijke vragen die ik aan een negental getuigen wil stellen. Er is nieuwe informatie
bijgekomen die vragen oproepen. Ik wijs in dit verband op het arrest ECLI:NL:HR:2014:2753. De
Hoge Raad heeft in dit arrest bepaald dat bij een voortbouwend appel er een rechtsplicht kan
bestaan getuigen op te roepen. Het gaat om die gevallen waarin een getuige zijn, bij de politie
afgelegde verklaring, later bij de rechter-commissaris of ter zitting intrekt. In de zaak van cliënt zijn
veel getuigen teruggekomen op hun belastende verklaringen. Voor een zorgvuldige
totstandkoming van het rechterlijk bewijsoordeel is het van belang deze onderzoekswens in te
willigen.

Naar schatting zal mijn pleidooi tijdens de inhoudelijke behandeling van het hoger beroep drie uur
in beslag nemen.

De verdediging stemt in met het horen van getuigen door een gedelegeerd raadsheer-commissaris
uit de zittingssamenstelling.

De advocaat-generaal reageert, zakelijk weergegeven:

Het door de verdediging aangehaalde arrest gaat niet op in deze zaak. Het betreft hier geen
cruciale getuigen. Daarnaast is er sprake van ander bewijs, technisch en forensisch onderzoek.
Welke verschillen er in de verklaringen van de getuigen zitten is niet door de raadsman naar voren
gebracht. De noodzaak tot het horen van de getuigen ontbreekt.

Naar schatting zal het requisitoir twee uur duren. Deze tijd geldt voor alle verdachten tezamen.

Ik stem in met het horen van getuigen door een gedelegeerd raadsheer-commissaris uit de
zittingssamenstelling.

Aan de gemachtigde raadsman wordt het recht gelaten het laatst te spreken.

De voorzitter verklaart het onderzoek gesloten en deelt mede, dat volgens de beslissing van het
gerechtshof de uitspraak zal plaatsvinden ter terechtzitting van 20 maart 2017 te 14:00 uur.

(opmerking griffier: na de zitting is met de verdediging en de advocaat-generaal gecommuniceerd
dat in afwijking van voornoemde mededeling van de voorzitter, de uitspraak zal plaatsvinden ter
terechtzitting van 17 maart 2017 te 14:00 uur).”

Het tussenarrest van het hof van 17 maart 2017 houdt, voor zover van belang, het volgende in:

“Verzoek tot het horen van de getuigen:

1. [betrokkene 1] , geboren [geboortedatum] 1990, thans gedetineerd.

(…)

3. [betrokkene 3] , geboren [geboortedatum] 1955, [b-straat 1] ( [postcode] ) te [plaats] .

4. [betrokkene 15] , geboren [geboortedatum] 1982, [j-straat 1] ( [postcode] ) [plaats] .

5. [betrokkene 4] , geboren [geboortedatum] 1992, [i-straat 1] ( [postcode] ) [plaats] .

6. [betrokkene 5] , geboren [geboortedatum] 1993, [i-straat 1] [postcode] ) [plaats] .

7. [betrokkene 19] , geboren [geboortedatum] 1988, [j-straat 1] ( [postcode] ) [plaats] .

(…)

9. [betrokkene 6] , geboren [geboortedatum] 1991, [h-straat 1] ( [postcode] ) [plaats] .

De raadsman heeft per fax - per getuige voorzien van een korte motivering - verzocht voornoemde
getuigen te horen. Ter zitting heeft de raadsman betoogd dat hij de zaak op een laat moment
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heeft overgenomen van een confrère. Hij heeft daardoor niet zelf bij de verhoren van deze
getuigen aanwezig kunnen zijn. Een aantal getuigen is teruggekomen op eerdere belastende
verklaringen. De raadsman verzoekt het hof de onderzoekswens toe te wijzen, gelet op artikel 6
EVRM en het rechtsbeginsel ‘equality of arms’.

De advocaat-generaal verzet zich tegen toewijzing van deze onderzoekswens. Het verzoek is
uiterst summier onderbouwd. Daarnaast is er geen sprake geweest van getuigen die wezenlijk
anders zijn gaan verklaren en daarom wederom gehoord dienen te worden. Tot slot beroept
medeverdachte [betrokkene 7] zich op zijn verschoningsrecht, deze getuige toont zich niet
bereidwillig om te worden gehoord.

Op het verzoek is het noodzaakcriterium van toepassing. Het hof wijst het verzoek tot het horen
van getuigen gedeeltelijk toe. De getuigen genummerd 1 tot en met 4 zullen worden gehoord bij
de raadsheer-commissaris. Het hof acht toewijzing van het verzoek noodzakelijk in het belang van
de waarheidsvinding en in het belang van de beginselen van een behoorlijke procesorde.

Gelet op de summiere onderbouwing van de onderzoekswens op schrift en ter terechtzitting is het
hof niet van de noodzaak gebleken om de getuigen genummerd 5 tot en met 9 te horen. Het hof
wijst dit gedeelte van het verzoek van de raadsman af.

De raadsman heeft voorts ter terechtzitting aangegeven zich aan te willen sluiten bij de
onderzoekswensen die worden toegewezen in de zaken tegen de medeverdachten, met
uitzondering van de getuigen [betrokkene 20] en [betrokkene 21] (in de zaak [betrokkene 7] ) en
(de nadere voorlichting omtrent de persoonlijkheidsproblematiek van medeverdachte [betrokkene
1] door) de getuige-deskundige Labrijn (in de zaak [betrokkene 1] ).

Het hof wijst daarom ook in de zaak van verdachte toe het verzoek om alle verklaringen van de
medeverdachten [betrokkene 7] , [betrokkene 1] en [betrokkene 3] afgelegd bij de rechter-
commissaris in het kader van de inbewaringstelling, tijdens raadkamerzittingen, zittingen in eerste
aanleg en appel, voor zover beschikbaar, in het dossier te voegen.

BESLISSING

Het hof:

Heropent het onderzoek.

1. Stelt de stukken in handen van de raadsheer-commissaris, belast met de behandeling van
strafzaken in dit hof teneinde als getuigen te horen:

- [betrokkene 1], geboren [geboortedatum] 1990, thans gedetineerd in de PI Vught- Nieuw
Vosseveld 2 EBR te Vught.

(…)

- [betrokkene 3], geboren [geboortedatum] 1955, [k-straat 1] , [postcode] te [plaats] .

- [betrokkene 15], geboren [geboortedatum] 1982, [j-straat 1] ( [postcode] ) [plaats] .

Het hof beslist dat deze getuigen bij voorkeur worden gehoord door een gedelegeerd raadsheer-
commissaris.

en

2. Draagt de advocaat-generaal op, voor zover beschikbaar, alle verklaringen van de
medeverdachten [betrokkene 7] , [betrokkene 1] en [betrokkene 3] afgelegd bij de rechter-
commissaris in het kader van de inbewaringstelling, tijdens raadkamerzittingen, zittingen in eerste
aanleg en appel, in het dossier te voegen.

Wijst de overige verzoeken af.”

Blijkens de aan het proces-verbaal van de terechtzitting in hoger beroep van 30 mei 2018
gehechte pleitnotities heeft de raadsman van de verdachte aldaar onder meer het volgende
aangevoerd:

“Onderzoekwensen

1.Getuigenverhoor [betrokkene 1]
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2.Rapportage en getuigenverhoor betrouwbaarheidsdeskundige / rechtspsycholoog /
gedragsdeskundige inzake verklaringen [betrokkene 1]

(…)

Toelichting

Ad 1. Ik acht het noodzakelijk om [betrokkene 1] opnieuw te horen, nu hij nog niet ondervraagd is
op die onderdelen die betrekking hebben op de uitlokking en op specifieke feitelijkheden zoals die
(ook) onder de medeplichtigheid tenlastegelegd zijn. De feitelijkheden die nu zijn vermeld waren
ten tijde van zijn eerdere verhoren niet of nauwelijks van belang, omdat zij niet zagen op de
wezenlijke bijdrage bij de uitvoering van het delict (medeplegen) en nog niet als ondersteunende
handelingen waren telastegelegd bij de medeplichtigheid. Bovendien gaat het bij de uitlokking in
de kern om het aanzetten van [betrokkene 1] om het tenlastegelegde te plegen i.p.v. de nauwe
en bewust samenwerking ter uitvoering van een gezamenlijk plan (medeplegen). Daarbij moet
door uitlokkingsmiddelen een psychologische omslag teweeggebracht zijn bij [betrokkene 1] om
het feit te plegen. Wanneer bij de ander het plan om het strafbare feit te plegen reeds bestond
voordat de uitlokker in actie kwam, kan van strafbare uitlokking geen sprake zijn (HR 8 maart
1920, NJ 1920, p. 458; HR 25 januari 1944, NJ 1944/362.). Ten tijde van de vorige
getuigenverhoren waren vragen hierover niet van belang zodat [betrokkene 1] hierover voor het
eerst ondervraagd kan (en moet) worden. [betrokkene 1] heeft (naast ontlastend) over deze
onderdelen belastend verklaard zodat zijn verklaringen voor het bewijs kunnen worden gebruikt,
terwijl cliënte zijn belastende verklaringen betwist zodat het ook in het licht van art. 6 EVRM
noodzakelijk is om [betrokkene 1] opnieuw te horen.

Ad 2. Ik meen dat een onderzoek moet worden ingesteld door een betrouwbaarheidsdeskundige,
rechtspsycholoog en/of gedragsdeskundige naar de mate van betrouwbaarheid van de door
[betrokkene 1] gedurende het opsporingsonderzoek en de strafprocedure in eerste aanleg
afgelegde verklaringen, zoals die zijn neergelegd in de betreffende processen-verbaal en de
verbatim uitgewerkte verslagen en de geluidsopnames die zich in het procesdossier bevinden om
daar vervolgens over gehoord te- worden (vgl. ECLI:NL:GHSHE:2014:4742 (Zoutzuurmoorden)).
Nu [betrokkene 1] zich in hoger beroep eerder op zijn verschoningsrecht heeft beroepen en dat
mogelijk ook zal doen ten aanzien van vragen die betrekking hebben op de uitlokking geldt een
dergelijke getuige ook als compensatiegetuige (indachtig de Vidgen- en Al Khawaja-
jurisprudentie). De verdediging heeft dan immers de meest belastende getuige nog niet kunnen
horen op die onderdelen die betrekking hebben op de huidige verdenking. Het is noodzakelijk om
deze getuige te laten rapporteren en horen, omdat [betrokkene 1] zo wisselend en kennelijk
leugenachtig heeft verklaard zodat nauwelijks toetsbaar is of en zo ja wanneer hij wel naar
waarheid heeft verklaard. Daarbij dient ook de wijze van ondervraging aan de orde te komen en
de geestelijke gesteldheid van [betrokkene 1] . Uit bronnen die geen deel uitmaken van de
stukken in de zaak van cliënte zou immers blijken dat hij beïnvloedbaar is en zwakbegaafd, zodat
dit voor de waardering van zijn verklaringen een relevant gegeven is. Nu uw Hof het verzoek om
de rapportages in zijn eigen zaak te voegen heeft afgewezen, dient dit onderdeel te worden van
het betrouwbaarheidsonderzoek. De deskundige zal dan ook alle relevante stukken moeten
ontvangen, waaronder de gegevensdragers met daarop de verhoren van [betrokkene 1] .”

Het proces-verbaal van de terechtzitting in hoger beroep van 30 mei 2018 houdt, voor zover van
belang, het volgende in:

“De raadsman voert het woord — zakelijk weergegeven — als volgt:

Het gaat er nu om dat de verdediging een compensatie nodig heeft, vooruitlopend op de aanname
dat medeverdachte [betrokkene 1] niet wil verklaren bij de raadsheer- commissaris. Als hij geen
beroep doet op zijn zwijgrecht/verschoningsrecht dan vind de verdediging het nog steeds
noodzakelijk dat er een betrouwbaarheidsonderzoek wordt verricht. Ik begrijp dat het verzoek
tegen die achtergrond anders zal worden beoordeeld door uw hof, maar dat laat onverlet dat uw
hof de bevoegdheid heeft ambtshalve te bepalen dat een dergelijk onderzoek wordt verricht. Ik
vind dat er inzicht moet komen in de wijze waarop deze verdachte heeft verklaard. Ik verzoek u in
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ieder geval de beslissing aan te houden en te wachten tot duidelijk is of hij bereid is te verklaren
bij de raadsheer-commissaris.

(…)

De advocaat-generaal heeft aangegeven dat hij medeverdachte [betrokkene 1] liever op zitting wil
horen bij de inhoudelijke behandeling. Op zichzelf is dat prima, maar het brengt wel een risico met
zich mee. Als hij wel gaat verklaren dan ontstaan er mogelijk tijdsproblemen. Wat mij betreft heeft
het de voorkeur om de zaak praktisch te benaderen. Voor het verhoor is er de tijd tot november
van dit jaar. Daarnaast is het onhandig dat er nog geen proces-verbaal ligt van dat verhoor, terwijl
ik dan al wel zou moeten pleiten. Artikel 6 EVRM brengt met zich mee dat we dit gelet op de ernst
van het verwijt dat wordt gemaakt zo zorgvuldig mogelijk moeten aanpakken. In dat licht denk ik
dat een verhoor bij de raadsheer-commissaris beter is.

(…)

De advocaat-generaal voert het woord - zakelijk weergegeven - als volgt:

Ten aanzien van het horen van medeverdachte [betrokkene 1] merk ik het volgende op. Ik heb het
steeds al aangegeven en ik herhaal het vandaag hier nog maar eens, het horen van deze
medeverdachte dient enkel en alleen te zien op de uitlokking. Voor het overige is de verdediging al
ruimschoots in de gelegenheid geweest deze medeverdachte als getuige te bevragen. Ik heb er
geen bezwaar tegen dat deze [betrokkene 1] wordt gehoord, indien dit verhoor enkel ziet op de
gewijzigde tenlastelegging met betrekking tot de uitlokking. Het is niet de bedoeling om - zoals
dat de raadsman dat voor ogen lijkt te staan - weer bij Adam en Eva te beginnen. Op zichzelf
maakt het mij niet zoveel uit of dat verhoor op zitting plaatsvindt of bij de raadsheer-commissaris.
Als het duidelijk is dat er geen antwoorden komen van [betrokkene 1] dan ligt het voor de hand
om geen extra bijeenkomst bij de raadsheer-commissaris meer te beleggen en het verhoor op
zitting te doen.

(…)

Na gehouden beraad deelt de voorzitter mede dat:

- het hof het verzoek tot het horen van medeverdachte [betrokkene 1] als getuige bij de
raadsheer-commissaris toewijst, enkel voor zover dit betrekking heeft op de gewijzigde elementen in
de tenlastelegging (uitlokking en de aanvulling met betrekking tot de medeplichtigheid). Nu - gelet op
hetgeen de raadsman van [betrokkene 1] hierover ter zitting naar voren heeft gebracht — de
verwachting is dat hij geen inhoudelijke verklaring af zal leggen bij de raadsheer-commissaris zou
het hof willen voorstellen dat de raadsheer-commissaris informeert bij [betrokkene 1] of hij bereid
is een verklaring af te leggen, zodat, als dat niet het geval is, daarvan een schriftelijk proces-
verbaal van bevindingen kan worden opgemaakt, teneinde te voorkomen dat er een overbodige
bijeenkomst bij de raadsheer-commissaris wordt belegd. Dit proces-verbaal zal aan het de
advocaat-generaal en de raadsman worden toegestuurd.

Opmerking griffier: De raadsman van de verdachte heeft ermee ingestemd dat geen afzonderlijke
bijeenkomst bij de raadsheer-commissaris wordt belegd, indien vast komt te staan dat [betrokkene 1]
niet bereid is om een inhoudelijke verklaring af te leggen, in zoverre dat.de [betrokkene 1] wel
uitdrukkelijk ten overstaande van een rechter, (bij de raadsheer-commissaris dan wel de inhoudelijke
behandeling) moet verklaren dat hij een beroep doet op zijn zwijgrecht/verschoningsrecht.

- het hof liet verzoek tot het laten verrichten van betrouwbaarheidsonderzoek naar de door
medeverdachte [betrokkene 1] afgelegde verklaringen afwijst, evenals het horen van een
deskundige op dit punt. Het hof stelt voorop dat de selectie en waardering van het
bewijsmateriaal is voorbehouden aan de rechter en daarnaast het verzoek van de raadsman niet
is gekoppeld en/of is ontstaan door de wijziging tenlastelegging. Voorts is het zo dat - uitgaande
van het feit dat [betrokkene 1] een beroep doet op zijn zwijgrecht/verschoningsrecht - er een
situatie zou kunnen ontstaan zoals door de raadsman is betoogd, waarin er compensatie dient te
volgen. Het hof zal pas een beslissing nemen over die kwestie als blijkt dat er sprake is van een
situatie waarin een eventuele veroordeling van de verdachte in beslissende mate zou komen te
berusten op de door de medeverdachte [betrokkene 1] afgelegde verklaringen. Het hof kan daar
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op dit moment nog geen oordeel over geven, zodat het hof alles overwegend van oordeel is dat
van de noodzaak op dit moment niet is gebleken.”

Uit het proces-verbaal van de terechtzitting in hoger beroep van 26 en 27 november 2018 blijkt
dat de verdachte het tenlastegelegde feit heeft ontkend. Blijkens de aan het proces-verbaal van
deze terechtzitting aangehechte pleitnotities heeft de raadsman aldaar uitgebreid bepleit dat en
waarom de verdediging de verklaringen van [betrokkene 1] onvoldoende betrouwbaar vindt om
daaraan rechterlijke overtuiging te ontlenen en heeft hij daarnaast aangevoerd “dat veel
getuigenverklaringen vaak geen steun vinden in andere bewijsmiddelen en meer dan eens
tegenstrijdig zijn, dat er een kettingreactie van getuigen die elkaar napraten ontstaat, waarbij zij
een geheel eigen interpretatie geven aan wat zij gehoord hebben en dat veel van die verklaringen
worden vermengd met de stroom van informatie uit de pers en social media, maar ook omdat er
onderling gesproken wordt en er een consensus lijkt te ontstaan dat cliënte toch wel betrokken
zou moeten zijn, waarmee vervolgens alles wordt ingevuld, terwijl de getuigen in eerste instantie
niet belastend verklaren”. Uit de processen-verbaal van de terechtzittingen in hoger beroep blijkt
niet dat het hof de in het middel bedoelde belastende getuigen ter terechtzitting heeft gehoord,
zodat daarvan in cassatie moet worden uitgegaan.

Gelet op hetgeen onder 8.2. is vooropgesteld, merk ik op dat de onderhavige zaak zich niet
kenmerkt door de bijzonderheid dat de rechter in eerste aanleg heeft doen blijken dat hij een ten
overstaan van een opsporingsambtenaar afgelegde, de verdachte belastende verklaring van een
getuige niet betrouwbaar acht en daarom niet voor het bewijs gebruikt, en de rechter (mede) op
die grond tot vrijspraak van het tenlastegelegde feit is gekomen, terwijl de rechter in hoger
beroep die verklaring wel voor het bewijs gebruikt. De rechtbank heeft de verdachte immers
vrijgesproken van het haar tenlastegelegde feit omdat “op basis van het dossier en de
behandeling ter terechtzitting onvoldoende is komen vast te staan dat de verdachte een
significante en wezenlijke bijdrage heeft geleverd aan het om het leven brengen van [slachtoffer]
”. De in het arrest van de Hoge Raad van 16 oktober 2018 voor specifieke gevallen aanvaarde

8.13.

8.14.

8.15.

regel, die inhoudt dat de rechter in hoger beroep ter waarborging van de deugdelijkheid van de
bewijsbeslissing de redenen voor het gebruik van die verklaring dient op te geven en in het
bijzonder moet vermelden op welke gronden hij de desbetreffende verklaring betrouwbaar acht,
waarbij die gronden kunnen maar niet behoeven te zijn ontleend aan een verhoor van de getuige
in hoger beroep, vindt in de onderhavige zaak dan ook geen toepassing.43

In de toelichting op het middel wordt aangevoerd dat het EHRM in diverse uitspraken heeft
benadrukt dat de rechter onder omstandigheden gehouden is ambtshalve belastende getuigen te
horen tijdens het onderzoek ter terechtzitting, dat wil zeggen ten overstaan van de rechters of
raadsheren die over de betrouwbaarheid van de getuigen moeten oordelen. Zo kan volgens de
stellers van het middel uit meerdere zaken van het ERHM44 worden afgeleid dat in het bijzonder
wanneer de verdachte in eerste aanleg is vrijgesproken, het hof de vrijspraak niet mag
vernietigen om tot een bewezenverklaring te komen zonder dat het hof ambtshalve de belastende
getuigen oproept en deze ter terechtzitting hoort.

Ik stel voorop dat de rechtspraak van het EHRM zich toespitst op de vraag of in het specifieke
geval de voorschriften van het EHRM en de daarbij behorende protocollen zijn nageleefd, bij welke
toetsing juist de omstandigheden van het specifieke geval zwaar wegen. In de zaken Manoli
tegen Moldavië45 en Lorefici tegen Italië46 heeft het EHRM inderdaad geoordeeld dat art. 6 EVRM is
geschonden nu de appelrechter, die anders dan de rechter in eerste aanleg wel tot een
bewezenverklaring kwam, de belastende getuigen niet zelf had gehoord.47 Deze rechtspraak is
echter toegesneden op het gebruik door de appelrechter van getuigenverklaringen waarbij de
betrouwbaarheid van die verklaringen dan wel de geloofwaardigheid van die getuigen in eerste
aanleg anders is gewaardeerd en waarin de verdachte mede op grond daarvan in eerste aanleg is
vrijgesproken.48 Deze rechtspraak van het EHRM is, nu van een dergelijk verschil in waardering
tussen de rechter in eerste aanleg en die in hoger beroep in de onderhavige zaak niet is
gebleken, derhalve niet van toepassing op de onderhavige zaak. Het middel faalt derhalve in
zoverre.

In de toelichting op het middel wordt verder gesteld dat de verdachte in eerste aanleg is
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8.16.

8.17.

8.18.

9.1.

9.2.

vrijgesproken van al het aan haar ten laste gelegde, dat het hof niettemin op basis van
overwegend hetzelfde bewijs het vonnis houdende de integrale vrijspraak heeft vernietigd en dat
het hof onder 1 primair tot bewezenverklaring van het medeplegen van moord is gekomen zonder
ambtshalve de genoemde belastende getuigen ter terechtzitting te horen. De stellers van het
middel merken daarbij op dat in elk geval de getuige [betrokkene 1] zonder meer is aan te merken
zijn als ‘decisive evidence’ en dat ten aanzien van [betrokkene 1] voorts van belang is dat de
verdediging bij pleidooi de betrouwbaarheid van (de verklaringen van) deze getuige uitvoerig
heeft betwist. De aangevoerde argumenten over de onbetrouwbaarheid van de aangeefsters49

hadden het hof ertoe moeten nopen de getuigen zelf te horen.

Zoals reeds bij het eerste cassatiemiddel besproken, heeft de verdediging ter terechtzitting in
hoger beroep bepleit dat en waarom de verklaringen van de getuige [betrokkene 1] onvoldoende
betrouwbaar zijn en tevens dat er onvoldoende steunbewijs is voor de verklaringen van
[betrokkene 1] . Het hof heeft in zijn verwerping van dat verweer niet onbegrijpelijk tot uitdrukking
gebracht dat en waarom de omstandigheid dat [betrokkene 1] op vele punten inconsistent en op
onderdelen zelfs leugenachtig heeft verklaard aangaande het tenlastegelegde en zijn eigen rol
daarin, aan ‘s hofs oordeel omtrent de betrouwbaarheid van de tot het bewijs gebezigde
verklaringen van die getuige niet afdoet, nu uit de bewijsvoering van het hof blijkt dat de voor het
bewijs gebezigde verklaringen van [betrokkene 1] voldoende steun vinden in andere
bewijsmiddelen dan wel van ondergeschikt belang zijn voor de bewijsvoering van het
tenlastegelegde. Dat er voor het hof, naast een verplichting tot het motiveren van de
bewijsbeslissing in verband met een verweer van de verdediging ten aanzien van de
betrouwbaarheid van de verklaringen van de verklaringen van [betrokkene 1] , nog een
ambtshalve verplichting bestond tot het oproepen en horen van de getuige [betrokkene 1] , zie ik
niet. Daarbij merk ik op dat, anders dan de stellers van het middel menen, uit het voorgaande
blijkt dat de getuige [betrokkene 1] niet kan worden aangemerkt als ‘decisive evidence’. Voorts
merk ik op dat de Hoge Raad in zijn arrest van 16 oktober 2018 vooropstelt dat de door de rechter
te vermelden gronden ter onderbouwing van zijn oordeel dat hij een verklaring van een de
verdachte belastende getuige - anders dan de rechter in eerste aanleg - betrouwbaar acht, niet
behoeven te zijn ontleend aan een verhoor van de getuige(n) in hoger beroep. Dat laatste
behoeft dan zeker niet in het onderhavige geval, waarin de rechter in eerste aanleg de in hoger
beroep tot het bewijs gebezigde belastende verklaringen niet onbetrouwbaar heeft geoordeeld.
Daarnaast blijkt uit de stukken van het geding in hoger beroep, zoals hiervoor bij de beoordeling
van dit cassatiemiddel zijn weergegeven, dat het hof het verzoek om de getuigen [betrokkene 1] ,
[betrokkene 3] en [betrokkene 15] te horen in zijn tussenarrest van 17 maart 2017 heeft
toegewezen, waarna deze getuigen zijn gehoord door de raadsheer-commissaris. Uit die stukken
blijkt verder dat het hof heeft beslist dat het, gelet op de summiere onderbouwing van de
onderzoekswens, niet van de noodzaak is gebleken om de getuigen [betrokkene 19] ,
[betrokkene 5] , [betrokkene 4] en [betrokkene 6] te horen en dat dit verzoek wordt afgewezen.
Ik merk op dat het cassatiemiddel niet klaagt over ’s hofs afwijzing van het verzoek om deze vier
getuigen te horen. Het middel faalt ook in zoverre.

Mijns inziens doet zich geen enkele omstandigheid voor op grond waarvan het hof gehouden
was ambtshalve de in het middel bedoelde getuigen op te roepen en te horen.50 Het kennelijke
oordeel van het hof dat er geen aanleiding was gebruik te maken van zijn bevoegdheid
ambtshalve de in het middel bedoelde personen ter terechtzitting te horen getuigt, ook in het licht
van het recht op een eerlijk proces als bedoeld in art. 6 EVRM, niet van een onjuiste
rechtsopvatting en is niet onbegrijpelijk.

Het middel faalt.

Het middel klaagt over de overschrijding van de redelijke (inzend)termijn als bedoeld in artikel 6
EVRM.

Namens de verdachte is op 21 januari 2019 beroep in cassatie ingesteld. De stukken van het

9 Het zesde middel
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1

2

3

4

5

6

7

8

geding zijn op 20 november 2019 ter griffie van de Hoge Raad binnengekomen. Nu de verdachte
niet preventief is gehecht,51 bedraagt de redelijke termijn voor het inzenden van de stukken naar
de Hoge Raad acht maanden. Dit betekent dat de inzendtermijn met twee maanden is
overschreden. Een voortvarende behandeling die de overschrijding van de inzendtermijn zou
kunnen compenseren, behoort niet meer tot de mogelijkheden. Dit moet leiden tot vermindering
van de opgelegde straf. De Hoge Raad kan de straf verminderen in de mate die hem goeddunkt.
Het middel is terecht voorgesteld.

10. De eerste vijf middelen falen en het eerste, tweede, derde en vijfde middel kunnen worden
afgedaan met de aan art. 81, eerste lid, RO ontleende motivering. Het zesde middel is terecht
voorgesteld.

11. In het licht van HR 26 mei 2020, ECLI:NL:HR:2020:914, wijs ik er ambtshalve op dat het hof in
de onderhavige zaak vervangende hechtenis heeft verbonden aan de opgelegde
schadevergoedingsmaatregel, waardoor het bestreden arrest in zoverre niet in stand kan blijven.
De Hoge Raad kan in plaats daarvan bepalen dat ten aanzien van de opgelegde
schadevergoedingsmaatregel met toepassing van art. 6:4:20 Sv gijzeling van gelijke duur kan
worden toegepast.

12. Ambtshalve heb ik voor het overige geen grond aangetroffen die tot vernietiging van de
bestreden uitspraak aanleiding behoren te geven.

13. Deze conclusie strekt tot:

- vernietiging van het bestreden arrest, maar uitsluitend wat betreft de duur van de opgelegde
gevangenisstraf en voor zover bij de schadevergoedingsmaatregel ten behoeve van het in het
arrest genoemde slachtoffer vervangende hechtenis is toegepast,

- vermindering van de duur van de opgelegde gevangenisstraf naar de gebruikelijke maatstaf,

- bepaling dat ten aanzien van de schadevergoedingsmaatregel ten behoeve van het slachtoffer
met toepassing van art. 6:4:20 Sv gijzeling van gelijke duur kan worden toegepast en tot

- verwerping van het beroep voor het overige.

De procureur-generaal

bij de Hoge Raad der Nederlanden

AG

Met overname van de opmaak en de voetnoot in het bestreden arrest.

Indien wordt gesproken over “een matchkans kleiner dan 1 op 1 miljard", dan wordt hiermee telkens
bedoeld: “de kans dat een willekeurig onbekend persoon matcht met het DNA profiel is kleiner dan één op
één miljard”.

Met overname van de opmaak in de pleitnota en zonder weergave van de daarbij handmatig
geplaatste aantekeningen.

Met overname van de opmaak in het bestreden arrest.

Vgl. onder meer HR 23 juni 2020, ECLI:NL:HR:2020:1072 en HR 11 april 2006,
ECLI:NL:HR:2006:AU9130, NJ 2006/393 m.nt. Buruma.

KC/MB betreffen de initialen van de stellers van het middel.

Ondergeschikte onderdelen van de tenlastelegging kunnen immers zo nodig worden weggelaten in
de bewezenverklaring en behoeven dan geen bewijs.

Zie het bestreden arrest, p. 13 en de bewijsmiddelen 27 en 30. Bewijsmiddel 30 bevat overigens een
aanzienlijk minder uitgebreide verklaring van de verdachte dan in het arrest wordt weergegeven.
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35

36

Hierover is [betrokkene 1] overigens heel consequent; blijkens de bewijsmiddelen heeft hij op 20
oktober 2014 (bewijsmiddel 23), 21 oktober 2014 (bewijsmiddel 21) en 6 november 2014
(bewijsmiddel 22) verklaard dat ze in Enschede telefoonkaarten hebben gekocht.

Vgl. HR 23 maart 2010, ECLI:NL:HR:2010:BK6929, NJ 2010/315 m.nt. Buruma.

De verdachte heeft dit tegen of in de nabijheid van de volgende personen gezegd: [betrokkene 19]
(bewijsmiddel 10), haar broer [betrokkene 15] (bewijsmiddelen 4 en 12), [betrokkene 7] (bewijsmiddel
13), [betrokkene 4] (bewijsmiddel 3) en [betrokkene 6] (bewijsmiddel 25).

Bewijsmiddel 26.

Bewijsmiddel 3.

Bewijsmiddel 12.

Bewijsmiddel 6.

Zie de reeds besproken sms-verkeer tussen [betrokkene 1] en de verdachte in bewijsmiddel 6.

Zie de volgende bewijsmiddelen: Bewijsmiddel 7, waaruit blijkt dat [betrokkene 1] een sms stuurde
naar [betrokkene 22] met de vraag om een “blaffer met een demper” en een sms naar [betrokkene 7]
met de vraag om “pangpang”. Bewijsmiddel 12, waarin [betrokkene 15] verklaart dat [betrokkene 1]
aan hem vroeg of hij een “blaffer met een demper” voor hem kon regelen. Bewijsmiddel 14, waarin
[betrokkene 23] verklaart dat [betrokkene 1] hem vroeg of hij aan een vuurwapen kon komen.
Bewijsmiddel 15, waarin [betrokkene 24] verklaart dat [betrokkene 1] hem om een wapen vroeg.
Bewijsmiddel 16, waarin [betrokkene 25] verklaart dat [betrokkene 1] hem vroeg om een geweer.
Bewijsmiddel 17, waarin [betrokkene 18] verklaart dat [betrokkene 1] aan hem een vuurwapen heeft
gevraagd.

Bewijsmiddel 7: [betrokkene 1] stuurde een sms met de vraag om “valse nummerplaten” naar
[betrokkene 22]

Bewijsmiddel 7: [betrokkene 1] stuurde een sms met de vraag om “een gevaarlijke man” naar
[betrokkene 7] .

Bewijsmiddel 6: proces-verbaal van onderzoek aan de telefoon van [betrokkene 1] .

Zie bewijsmiddel 19: verklaring [betrokkene 1] en bewijsmiddel 31: verklaring van de verdachte.

Bewijsmiddel 26: verklaring van de moeder van de verdachte.

Bewijsmiddel 27: proces-verbaal van bevindingen zijnde een nader onderzoek aan de Tom Tom
navigatie uit de door verdachte en [betrokkene 1] op 24 september 2014 gebruikte auto.

Bewijsmiddel 24: verklaring van [betrokkene 6] en bewijsmiddel 26: verklaring van de moeder van
de verdachte.

Bewijsmiddel 18: verklaring van [betrokkene 4] en bewijsmiddel 31: verklaring van de verdachte.

Bewijsmiddelen 57 en 58.

Bewijsmiddel 66 en 68.

Bewijsmiddel 68.

Bewijsmiddelen 71 t/m 74.

Bewijsmiddel 77 en 78.

Bewijsmiddel 7, voor zover inhoudende de door [betrokkene 1] op 27 september 2014 op 12:20u
verstuurde sms: “Schatje kunnen we 250 euro regelen voor [betrokkene 7] ” en de door hem op
diezelfde dag om 12:22u aan haar verstuurde sms: “Want die vraagt da”.

Met overname van de opmaak en voetnoten zoals door het hof gebruikt.

Vgl. Hoge Raad 2 december 2014, ECLI:NL:HR:2014:3474 en Hoge Raad 24 maart 2015
ECLI:NL:HR:2015:718.

Vgl. bijvoorbeeld HR 3 juli 2012, ECLI:NL:HR:2012:BW9972, NJ 2012/452.

HR 2 december 2014, ECLI:NL:HR:2014:3474, NJ 2015/390 m.nt. Mevis.

HR 20 maart 2012, ECLI:NL:HR:2012:BV3442, NJ 2012/204, r.o. 2.5.
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Zie het bestreden arrest van het hof, p. 14.

In het arrest van het hof betreffende [betrokkene 1] is bewezenverklaard dat hij tezamen en in
vereniging met anderen heeft gehandeld. Zie ECLI:NL:GHARL:2019:428.

Zie: ECLI:NL:PHR:2017:210, onder 8.9. Zie voorts: A. Postma, Opzet en toerekening bij medeplegen:
een rechtsvergelijkend onderzoek, (diss. Groningen), Nijmegen: Wolf Legal Publishers 2014.

HR 3 juli 2018, ECLI:NL:HR:2018:1055, waarin verwezen wordt naar HR 4 juli 2017,
ECLI:NL:HR:2017:1015. Een van de middelen klaagde dat de verklaringen van de aangeefsters ten
onrechte tot het bewijs waren gebezigd, nu het hof in strijd met art. 6 EVRM hen niet ambtshalve ter
terechtzitting heeft gehoord. De verdachte was in eerste aanleg vrijgesproken van de hem ten laste
gelegde feiten. In hoger beroep gebruikte het hof de verklaringen van de aangeefsters voor het
bewijs. Deze aangeefsters waren door de politie en de rechter-commissaris gehoord, maar hadden in
hoger beroep geen verklaring meer afgelegd.

Zie: HR 16 oktober 2018, ECLI:NL:HR:2018:1943.

Zij is voorts vrijgesproken van de subsidiair tenlastegelegde medeplegen van medeplichtigheid aan
moord/ doodslag en het meer subsidiair tenlastegelegde plegen/medeplegen van zware mishandeling,
terwijl het feit de dood ten gevolge heeft.

Vgl. HR 14 januari 2020, ECLI:NL:HR:2020:5 en HR 1 oktober 2019, ECLI:NL:HR:2019:1485, NJ
2020/14 m.nt. Kooijmans, rov. 3.6.

De stellers van het middel citeren uit EHRM 28 februari 2017, nr. 56875/11 (Manoli tegen Moldavië).
Zij menen dat het in het arrest Manoli door het ERHM genoemde uitgangspunt dat het hof de
vrijspraak niet mag vernietigen om tot een bewezenverklaring te komen zonder dat het hof
ambtshalve de belastende getuigen oproept en deze ter terechtzitting hoort, eveneens volgt uit EHRM
27 november 2007, nr. 289/04 en 41194/04 (Popovici tegen Moldavië), EHRM 5 juli 2016, nr. 46182/08
(Lazu tegen Moldavië), EHRM 29 juni 2017, nr. 63446/13 (Lorefici tegen Italië) en EHRM 24 april 2018,
nr. 55116/12 (Ovidiu Cristian Stoica tegen Roemenië).

EHRM 28 februari 2017, nr. 56875/11 (Manoli tegen Moldavië).

EHRM 29 juni 2017, nr. 63446/13 (Lorefici tegen Italië).

EHRM 29 juni 2017, nr. 63446/13 (Lorefici tegen Italië), paragraaf 42 en 43 en EHRM 28 februari
2017, nr. 56875/11 (Manoli tegen Moldavië), paragraaf 32 en 33.

Vgl. ook mijn ambtgenoot Bleichrodt in zijn conclusie van 19 november 2019,
ECLI:NL:PHR:2019:1169 onder 20 en mijn oud-ambtgenoot Machielse in zijn conclusie van 6 februari
2018, ECLI:NL:PHR:2018:273 onder 4.4.

Ik vermoed dat de stellers van het middel hier bedoelen “de onbetrouwbaarheid van de getuige
[betrokkene 1] ”.

Vgl. HR 14 januari 2020, ECLI:NL:HR:2020:5. Zie ook het tweede middel in HR 9 juni 2020,
ECLI:NL:HR:2020:1009, (HR: art. 81.1 RO).

Ook uit het voor de zekerheid opgevraagde detentieoverzicht d.d. 22 juni 2020 blijkt dat de
verdachte sinds 24 augustus 2016 niet meer preventief is gehecht.
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Bijzondere kenmerken Cassatie

Inhoudsindicatie
Medeplegen diefstal met geweld, art. 312.2.2 Sr. Bewijsklacht medeplegen. HR
herhaalt relevante overwegingen uit HR:2014:3474, HR:2015:718 en
HR:2016:1316 m.b.t. medeplegen en i.h.b. de afbakening tussen medeplegen en
medeplichtigheid. Hof heeft vastgesteld dat verdachte, na telefonisch contact te
hebben gehad met A, met medeverdachten A en B in 2 auto’s gezamenlijk naar
Gouda is gereden, dat verdachte daar in de nabijheid van de overval in een auto
heeft rondgereden terwijl A en B de aangever van zijn telefoon en autosleutel
beroofden, en dat verdachte vervolgens als bestuurder van deze auto heeft
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Hof heeft verder vastgesteld dat verdachte niet een van de 2 overvallers was. In
aanmerking genomen dat vastgestelde gedragingen van verdachte doorgaans met
medeplichtigheid in verband worden gebracht, behoefde ‘s hofs oordeel dat
verdachte medepleger van overval is geweest nadere motivering. De in dat verband
door hof genoemde omstandigheden dat verklaringen van verdachte niet
overeenstemmen met b.m. en dat verdachte geen duidelijkheid heeft verschaft over
zijn rol, zijn daartoe in dit geval onvoldoende.

Volgt vernietiging en terugwijzing.
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3.2.1

3.1

Nummer 20/02389

Datum 22 februari 2022

ARREST

op het beroep in cassatie tegen een arrest van het gerechtshof Den Haag van 29 juli 2020, nummer
22-002976-18, in de strafzaak

tegen

[verdachte],

geboren te [geboorteplaats] op [geboortedatum] 1994,

hierna: de verdachte.

Het beroep is ingesteld door de verdachte. Namens deze heeft D.N. de Jonge, advocaat te Rotterdam,
bij schriftuur cassatiemiddelen 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.

De Hoge Raad heeft de klachten over de uitspraak van het hof beoordeeld. De uitkomst hiervan is dat
deze klachten niet kunnen leiden tot vernietiging van die uitspraak. De Hoge Raad hoeft niet te
motiveren waarom hij tot dit oordeel is gekomen. Bij de beoordeling van deze klachten is het namelijk
niet nodig om antwoord te geven op vragen die van belang zijn voor de eenheid of de ontwikkeling
van het recht (zie artikel 81 lid 1 van de Wet op de rechterlijke organisatie).

Het cassatiemiddel klaagt dat de bewezenverklaring ten aanzien van het medeplegen
ontoereikend is gemotiveerd.

Ten laste van de verdachte is bewezenverklaard dat:

“hij op 17 januari 2018 te Gouda tezamen en in vereniging met anderen, op en/of aan de
openbare weg (Klimopstraat), met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening heeft
weggenomen een iPhone en een autosleutel, toebehorende aan [benadeelde], welke

1 Procesverloop in cassatie

2 Beoordeling van het eerste cassatiemiddel

3 Beoordeling van het tweede cassatiemiddel
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3.2.2

13.56

14.21

14.23

14.25

14.28

14.47

15.38

diefstal werd voorafgegaan en vergezeld van geweld en bedreiging met geweld tegen die
[benadeelde], gepleegd met het oogmerk om die diefstal voor te bereiden en gemakkelijk te
maken, welk geweld en/of bedreiging met geweld bestond(en) uit het tonen van een
vuurwapen, althans een op een vuurwapen gelijkend voorwerp, aan die [benadeelde] en
het richten van dat vuurwapen, althans een op een vuurwapen gelijkend voorwerp, op die
[benadeelde] en het trekken van de capuchon over het hoofd van die [benadeelde] en het
vastpakken van die [benadeelde], zulks terwijl tijdens het plegen van dit misdrijf nog geen
vijf jaren zijn verlopen sedert een vroegere veroordeling van de schuldige tot
gevangenisstraf wegens een daaraan soortgelijk misdrijf in kracht van gewijsde is gegaan.”

Deze bewezenverklaring steunt op de bewijsmiddelen die zijn weergegeven in de conclusie
van de advocaat-generaal onder 3.2. Verder heeft het hof ten aanzien van de
bewezenverklaring het volgende overwogen:

“Feiten en omstandigheden

Uit de bewijsmiddelen kunnen de volgende feiten en omstandigheden worden afgeleid.

Op 17 januari 2018 maakte de aangever in de ochtend telefonisch een afspraak voor een
ontmoeting in verband met een mogelijke aankoop door de aangever van een Macbook.
Deze ontmoeting zou om 14.00 uur plaatsvinden in Gouda. Rond dat tijdstip kwamen twee
jongens in de afgesproken straat aanlopen, waarvan één de aangever aansprak en zei dat
hij het graag op de hoek van de straat af wilde handelen. Daarop is de aangever met zijn
bus naar het einde van de straat gereden. Vervolgens is de aangever tussen 14.20 uur en
14.26 uur door de twee mannen, onder bedreiging met een vuurwapen, beroofd van zijn
telefoon en zijn autosleutel.

Ook op 17 januari 2018 ging de verdachte naar Gouda. De verdachte reed in een zwarte
Audi. Ook de auto van [betrokkene 1], een VW Fox, reed die dag naar Gouda. Daarbij kan
het volgende tijdpad worden vastgesteld:

uur: De Audi en de VW Fox reden vanaf de Tjalklaan in Rotterdam de A20 op richting Gouda.
Voorafgaand hieraan reden beide voertuigen binnen de gemeente Rotterdam over de
Pelgrimstraat en de Tjalklaan achter elkaar aan.

uur: De Audi reed op de Bosweg in Gouda, stapvoets. De auto reed langs de Woudstraat, in de
richting van de Jan Philipsweg.

uur: De Audi reed met normale snelheid, de Klimopstraat in.

uur: Een man liep vanaf de Woudstraat in de richting van de Bosweg en daarna in de richting
van de Jan Philipsweg.

uur: De Audi reed vanuit de Jan Philipsweg over de Bosweg in de richting van de Walvisstraat,
ditmaal met hoge snelheid. De straten waar de Audi in Gouda werd gezien bevinden zich in de
nabijheid van de Klimopstraat.

uur: De Audi reed op de Vierhavenstraat in Rotterdam.

uur: De Audi stond stil op de Maashaven Oostzijde in Rotterdam. Op de bestuurdersplaats zat
de verdachte, op de bijrijdersplaats [betrokkene 1] en achterin [betrokkene 2]. Zij werden
aangehouden.

In de Audi werd in het portiervak van het rechterportier een telefoon aangetroffen, die van de
aangever bleek te zijn.

De aangever herkende [betrokkene 2] en [betrokkene 1] als de mannen die hem hadden
overvallen.

In de auto en bij de verdachten werden diverse telefoons aangetroffen. [betrokkene 2], en
[betrokkene 1] hadden ieder twee telefoons bij zich. In de auto werd verder nog een zwarte Nokia
aangetroffen en toen de verdachte uitstapte viel er een witte iPhone op de grond.

Op de dag van de overval werd door een telefoonnummer toegeschreven aan [betrokkene 1] om
12.07 uur contact gezocht met het telefoonnummer behorende bij de witte iPhone die bij het
uitstappen van de verdachte op de grond was gevallen. Er vond geen gesprek plaats. Om 12.15
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uur zocht het nummer van de witte iPhone contact met het nummer van [betrokkene 1] en vond er
kennelijk een gesprek plaats.

Oordeel hof

Ten aanzien van de witte iPhone

De verdachte heeft zowel bij de politie als bij de rechtbank, verklaard dat hij zijn telefoon, een
witte iPhone, kwijt was. In hoger beroep verklaarde de verdachte dat hij deze thuis had gelaten.
Gelet op deze wisselende verklaringen in samenhang met de omstandigheid dat er een witte
iPhone op de grond viel toen de verdachte uitstapte, is het hof van oordeel dat deze witte iPhone
moet hebben toebehoord aan de verdachte. Niet gesteld noch gebleken is dat iemand anders dan
de verdachte, [betrokkene 1] en [betrokkene 2] die dag de Audi heeft gebruikt en de iPhone
daarin heeft achtergelaten. Voorts neemt het hof in aanmerking dat [betrokkene 1] en
[betrokkene 2] ieder twee telefoons bij zich hadden en dat het niet aannemelijk is dat de
verdachte geen telefoon bij zich had. Ten slotte is van belang dat de iPhone in ieder geval niet
toebehoorde aan [betrokkene 1] gelet op het eerdere contact tussen het nummer van de iPhone
en het nummer van [betrokkene 1].

Ten aanzien van het medeplegen

Uit het hiervoor weergegeven tijdvak kan worden afgeleid dat de Audi waarin de verdachte reed
slechts enkele minuten in Gouda is geweest en steeds is waargenomen in de nabijheid van de
straat waar de overval heeft plaatsgevonden. Daarbij valt op dat de Audi aanvankelijk stapvoets
reed en later met verhoogde snelheid in tegengestelde richting reed. Gelet op het tijdvak waarin
de overval heeft plaatsgevonden, is aannemelijk dat het stapvoets rijden vóór dan wel tijdens de
overval plaatsvond en het met verhoogde snelheid rijden daarna. Bij deze omstandigheden past
niet de verklaring van de verdachte ter terechtzitting in hoger beroep dat hij in Gouda was om een
rondje te maken. Die verklaring acht het hof dan ook niet aannemelijk.

De verdachte heeft ter terechtzitting in hoger beroep in zijn verklaring aangegeven dat de
medeverdachten zowel op de heen- als de terugreis bij hem in de auto zaten. Gelet op de ARS-
gegevens met betrekking tot de auto van [betrokkene 1], in samenhang met de aanwezigheid van
de autosleutel in diens tasje, en het aantreffen van deze auto in Gouda, is dat niet aannemelijk.
Het met twee auto's naar Gouda rijden vraagt in het licht van de overige bewijsmiddelen om een
verklaring van de verdachte, die hij kennelijk niet heeft willen geven.

De overval was kennelijk gepland. In de ochtend werd immers al een tijdstip afgesproken waarop
de ontmoeting met de aangever zou plaatsvinden. Vervolgens vond er een telefoongesprek plaats
tussen de verdachte en [betrokkene 1] waarna gezamenlijk richting Gouda werd gereden. De
verdachte is iets meer dan een uur na de overval aangetroffen in een auto waarin zich ook
[betrokkene 2] en [betrokkene 1], de plegers, van de overval, bevonden. Ook de telefoon van de
aangever was in deze auto aanwezig.

De verdachte kende [betrokkene 2]. Hij was twee dagen eerder samen met hem gecontroleerd.
Zowel [betrokkene 2], als de verdachte zouden eerder in het bezit zijn geweest van vuurwapens.
[betrokkene 2] is ook degene die door de aangever is aangewezen als de man die in het bezit
was van het vuurwapen. Het hof stelt vast dat de verdachte kort na de overval is aangetroffen in
omstandigheden die op betrokkenheid bij de overval duiden. Gelet op het met twee auto’s naar
Gouda rijden en het rijgedrag van de verdachte in de omgeving van de plaats waar de overval
plaatsvond, gaat het hof ervan uit dat de verdachte heeft geweten dat [betrokkene 2] en
[betrokkene 1] degene met wie een afspraak was gemaakt gingen overvallen. Het hof betrekt
daarbij dat de verklaring van de verdachte, onder meer over de reis naar Gouda, de reden van zijn
aanwezigheid daar en de eigendom van de in de auto aangetroffen iPhone, niet aannemelijk is.

Uit de bewijsmiddelen blijkt dat de verdachte niet een van de twee overvallers was. Het hof ziet
echter in de niet met de bewijsmiddelen overeenstemmende verklaringen van de verdachte
aanleiding om aan te nemen dat zijn rol groter was dan die van een medeplichtige. Nu de
verdachte geen duidelijkheid heeft verschaft over zijn rol gaat het hof uit van medeplegen in de
vorm van een samenwerkingsverband met [betrokkene 2] en [betrokkene 1] dat was gericht op
het overvallen van de aangever.
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3.3

3.4

3.5

Dat [betrokkene 2] ten overstaan van de raadsheer-commissaris heeft verklaard dat de verdachte
pas na de overval heeft gevraagd wat er aan de hand was, merkt het hof niet aan als een contra-
indicatie, nu ook deze verklaring in het licht van de bewijsmiddelen niet aannemelijk is.

Gelet op het voorgaande acht het hof bewezen dat de verdachte het primair ten laste gelegde
heeft begaan.”

In zijn arresten van 2 december 2014, ECLI:NL:HR:2014:3474, 24 maart 2015,
ECLI:NL:HR:2015:718 en 5 juli 2016, ECLI:NL:HR:2016:1316, heeft de Hoge Raad enige algemene
beschouwingen over het medeplegen gegeven, in het bijzonder gericht op de afbakening tussen
medeplegen en medeplichtigheid. Voor de kwalificatie medeplegen is vereist dat sprake is van
nauwe en bewuste samenwerking. Die kwalificatie is alleen gerechtvaardigd als de
bewezenverklaarde – intellectuele en/of materiële – bijdrage van de verdachte aan het delict van
voldoende gewicht is. Een en ander brengt mee dat wanneer het tenlastegelegde medeplegen in
de kern niet bestaat uit een gezamenlijke uitvoering, maar uit gedragingen die met
medeplichtigheid in verband plegen te worden gebracht (zoals het verstrekken van inlichtingen, op
de uitkijk staan, helpen bij de vlucht), op de rechter de taak rust om in het geval dat hij toch tot
een bewezenverklaring van het medeplegen komt, in de bewijsvoering – dus in de bewijsmiddelen
en zo nodig in een afzonderlijke bewijsoverweging – dat medeplegen nauwkeurig te motiveren. Bij
de vorming van zijn oordeel dat sprake is van de voor medeplegen vereiste nauwe en bewuste
samenwerking, kan de rechter 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. Verder kan
van belang zijn in hoeverre de concrete omstandigheden van het geval door de rechter kunnen
worden vastgesteld, in welk verband de procesopstelling van de verdachte een rol kan spelen
(vgl. HR 5 juli 2016, ECLI:NL:HR:2016:1315 en ECLI:NL:HR:2016:1323).

Het hof heeft vastgesteld dat de verdachte, na telefonisch contact te hebben gehad met
[betrokkene 1], met de medeverdachten [betrokkene 1] en [betrokkene 2] in twee auto’s
gezamenlijk naar Gouda is gereden, dat de verdachte daar in de nabijheid van de Klimopstraat in
een auto heeft rondgereden terwijl [betrokkene 1] en [betrokkene 2] in de Klimopstraat de
aangever van zijn telefoon en autosleutel beroofden, en dat de verdachte vervolgens als
bestuurder van deze auto heeft opgetreden toen daarmee [betrokkene 1] en [betrokkene 2] met
de gestolen goederen weer zijn weggereden. Het hof heeft verder vastgesteld dat de verdachte
niet een van de twee overvallers was. In aanmerking genomen dat de vastgestelde gedragingen
van de verdachte doorgaans met medeplichtigheid in verband worden gebracht, behoefde het
oordeel van het hof dat de verdachte medepleger van de overval is geweest nadere motivering.
De in dat verband door het hof genoemde omstandigheden dat de verklaringen van de verdachte
niet overeenstemmen met de bewijsmiddelen en dat de verdachte geen duidelijkheid heeft
verschaft over zijn rol, zijn daartoe in dit geval onvoldoende.

Het cassatiemiddel slaagt.

De Hoge Raad:

- vernietigt de uitspraak van het hof;

- wijst de zaak terug naar het gerechtshof Den Haag, opdat de zaak opnieuw wordt berecht en
afgedaan.

Dit arrest is gewezen door de vice-president J. de Hullu als voorzitter, en de raadsheren C. Caminada
en T. Kooijmans, in bijzijn van de waarnemend griffier E. Schnetz, en uitgesproken ter openbare
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terechtzitting van 22 februari 2022.
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3.1.

3.2.

hierna: de verdachte.

1.  De verdachte is bij arrest van 29 juli 2020 door het gerechtshof Den Haag wegens “medeplegen
van diefstal, voorafgegaan en vergezeld van geweld en bedreiging met geweld tegen personen,
gepleegd met het oogmerk om die diefstal voor te bereiden en die diefstal gemakkelijk te maken,
terwijl het feit wordt gepleegd door twee of meer verenigde personen, zulks terwijl tijdens het
plegen van dit misdrijf nog geen vijf jaren zijn verlopen sedert een vroegere veroordeling van de
schuldige tot gevangenisstraf wegens een daaraan soortgelijk misdrijf in kracht van gewijsde is
gegaan”, veroordeeld tot een gevangenisstraf van 36 maanden, waarvan 12 maanden
voorwaardelijk, met een proeftijd van 2 jaren. Voorts heeft het hof de vordering van de benadeelde
partij gedeeltelijk (hoofdelijk) toegewezen en voor het toegewezen bedrag een
schadevergoedingsmaatregel opgelegd, een en ander op de wijze zoals in het bestreden arrest is
vermeld. Ook heeft het hof de teruggave aan de rechthebbende gelast van een personenauto.

2.  Het cassatieberoep is ingesteld namens de verdachte en mr. D.N. de Jonge, advocaat te Rotterdam,
heeft twee middelen van cassatie voorgesteld.

Ten laste van de verdachte is bewezenverklaard dat:

“hij op 17 januari 2018 te Gouda tezamen en in vereniging met anderen, op en/of aan de
openbare weg (Klimopstraat), met het oogmerk van wederrechtelijke toeëigening heeft
weggenomen een iPhone en een autosleutel, toebehorende aan [benadeelde] , welke diefstal
werd voorafgegaan en vergezeld van geweld en bedreiging met geweld tegen die [benadeelde] ,
gepleegd met het oogmerk om die diefstal voor te bereiden en gemakkelijk te maken, welk geweld
en/of welke bedreiging met geweld bestond(en) uit het tonen van een vuurwapen, althans een op
een vuurwapen gelijkend voorwerp, aan die [benadeelde] en het richten van dat vuurwapen,
althans een op een vuurwapen gelijkend voorwerp, op die [benadeelde] en het trekken van de
capuchon over het hoofd van die [benadeelde] en het vastpakken van die [benadeelde] , zulks
terwijl tijdens het plegen van dit misdrijf nog geen vijf jaren zijn verlopen sedert een vroegere
veroordeling van de schuldige tot gevangenisstraf wegens een daaraan soortgelijk misdrijf in
kracht van gewijsde is gegaan.”

Deze bewezenverklaring steunt op de volgende bewijsmiddelen:

“1. Een proces-verbaal van aangifte van de politie Eenheid Den Haag, d.d. 17 januari 2018, met nr.
PL1500-2018015879-1. Dit proces-verbaal met bijlage houdt onder meer in - zakelijk weergegeven
- (blz. 17-21):

als relaas van de betreffende opsporingsambtenaar:

Op 17 januari 2018 deed [benadeelde] aangifte en verklaarde over een diefstal met geweld aan
de Klimopstraat te Gouda op 17 januari 2018 tussen 14:20 en 14:26 uur:

Ik heb een bedrijfsbus waarin ik een werkplaats heb om apparatuur van het merk Apple te
repareren. Vandaag werd ik omstreeks 10:30 uur gebeld op mijn mobiele telefoon. Ik hoorde dat
iemand zijn Macbook met een defect aan wilde bieden voor verkoop en dat deze persoon vroeg
wat ik er voor wilde geven. Ik heb uitgelegd dat ik de Macbook eerst moet zien om een prijs af te
spreken. Ik heb naar aanleiding van dit gesprek om 14:00 uur afgesproken in Gouda. Er kwamen
twee jongens aan lopen waarvan één met een tas van supermarktketen Dirk in zijn hand. Eén van
deze jongens sprak mij aan en zei dat hij het graag op de hoek van de straat af wilde handelen.
Hierop ben ik met mijn bus naar het einde van de straat gereden.

Vervolgens zat ik in mijn bus en stapte persoon 1 bij mij in op de bijrijdersstoel en trok een pistool.
Hij zei 'geef alles wat je hebt, rustig. Rustig of ik ga je schieten'. Hij pakte het pistool uit zijn jas
vandaan, ik denk uit een tasje. Ik zag dat hij de loop van het wapen naar achteren trok om het
wapen te laden. Ik zag dat hij het wapen in zijn rechter hand had. Ik zag dat hij het wapen op mij
gericht hield. Ik denk dat het een echt wapen was omdat ik echt staal hoorde toen hij de loop over

haalde. Intussen kwam persoon 2 naar mijn portier, ik zag en voelde dat hij mijn capuchon over
mijn hoofd trok zodat ik niets kon zien. Ik heb geprobeerd mij hiertegen af te weren waardoor een
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soort worsteling ontstond met persoon 2 die naast mijn portier stond. Ik denk dat persoon 2 in de
tussentijd mijn telefoon gepakt heeft welke tussen mijn benen lag. Ik heb in een flits gezien dat
mijn autosleutels uit mijn contactslot gehaald werden door persoon 1. Ik heb mijn deur open
gedaan om hem proberen weg te duwen. Dit lukte niet gelijk maar uiteindelijk wel.

De goederen genoemd op de bijlage goederen werden weggenomen.

Bijlage goederen

Object: sleutel

Bijzonderheden: Volkswagen klapsleutel behorend bij kenteken 2vjh76

Eigenaar: [benadeelde]

Object: telefoon

Merk/type: Apple iPhone 8

Bijzonderheden: met simkaart tel nr: [telefoonnummer 1]

Eigenaar: [benadeelde]

2.

Proces-verbaal van bevindingen van de politie Eenheid Den Haag, d.d. 19 januari 2018, met nr.
PL1500-2018015879-33. Dit proces-verbaal houdt onder meer in - zakelijk weergegeven - (blz.
154):

als relaas van de betreffende opsporingsambtenaar:

Op 19 januari 2018 heb ik telefonisch gesproken met de aangever [benadeelde] . Hij vertelde dat
de tweede overvaller de capuchon van aangever over zijn hoofd heen had getrokken, dat deze
persoon met veel kracht de capuchon vast had.

3.

Proces-verbaal van bevindingen van de politie Eenheid Den Haag, d.d. 17 januari 2018, met nr.
PL1700-2018017808-4. Dit proces-verbaal houdt onder meer in - zakelijk weergegeven - (blz. 39-
40):

als relaas van de betreffende opsporingsambtenaren:

Op 17 januari 2018 hoorden wij omstreeks 15:35 uur dat er een zwarte Audi A4 met het kenteken
[kenteken 1] weggereden zou zijn in Gouda na een gewapende overval.

Omstreeks 15:38 uur zagen wij dat bovengenoemd voertuig op de Maashaven Oostzijde stilstond.
Wij hebben drie verdachten, één voor één, uit het voertuig gepraat. Wij hebben de drie
verdachten aangehouden ter zake van diefstal met geweld in vereniging.

Ik, verbalisant [verbalisant 1] , zag dat tijdens het uitstappen van de bestuurder een telefoon op
het wegdek viel. Ik heb deze telefoon opgepakt en op de bestuurdersstoel gelegd.

De bestuurder bleek ons later genaamd te zijn:

- [verdachte] , geboren op [geboortedatum] 1994 te [geboorteplaats] ;

De bijrijder rechts voorin het voertuig bleek ons later genaamd te zijn:

- [betrokkene 1] (het hof leest: [betrokkene 1] ), geboren op [geboortedatum] 1995 te
[geboorteplaats] ;

De passagier die rechts achterin het voertuig zat, bleek ons later genaamd te zijn:

- [betrokkene 2] , geboren op [geboortedatum] 1994 te [geboorteplaats] .

4.

Proces-verbaal van bevindingen van de politie Eenheid Den Haag, d.d. 18 januari 2018 nr. PL1500-
2018015879-29. Dit proces-verbaal houdt onder meer in - zakelijk weergegeven - (blz. 158):

als relaas van de betreffende opsporingsambtenaar:
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Ik, verbalisant, ben bij het onderzoek aanwezig geweest welke is gedaan door collega's van
forensische opsporing aan de in beslag genomen Audi A4 Avant, voorzien van kenteken [kenteken
1] , welke is gebruikt bij de overval op 17 januari 2018 omstreeks 14:20 uur op de Klimopstraat te
Gouda.

In het voertuig zijn diverse goederen aangetroffen waaronder een iPhone in het voorportiekvak
aan de bijrijderskant, welke later uit onderzoek de iPhone van de aangever bleek te zijn.

In een grijskleurig herentasje dat op de vloer aan de bijrijderskant lag, is onder andere een
Volkswagen autosleutel aangetroffen, niet zijnde, de sleutel van de aangever. In dit tasje zat ook
een mapje met diverse pasjes. Sommige pasjes staan op naam van [betrokkene 1] .

5.

Proces-verbaal van bevindingen van de politie Eenheid Den Haag, d.d. 18 januari 2018, met nr.
PL1500-2018015879-27. Dit proces-verbaal houdt onder meer in - zakelijk weergegeven - (blz.
58):

als relaas van de betreffende opsporingsambtenaar:

Door onderzoek van het Imeinummer is vast komen te staan dat de Iphone 8, welke was
aangetroffen in de deurbak van het rechter voorportier (bijrijderszijde), van de zwarte Audi met
kenteken [kenteken 1] , de iPhone 8 betreft van de aangever [benadeelde] . 
6.

Proces-verbaal van bevindingen van de politie Eenheid Den Haag, d.d. 20 januari 2018, met nr.
BL1500-2018015879-36. Dit proces-verbaal houdt onder meer in - zakelijk weergegeven - (blz.
159 - 160):

als relaas van de betreffende opsporingsambtenaar:

In het voertuig voorzien van kenteken [kenteken 1] zijn meerdere mobiele telefoons aangetroffen.

Telefoon aangever [benadeelde] :

In het portiervak van het rechter voorportier (bijrijderszijde)

Telefoons verdachte [betrokkene 2] :

Samsung zwart en iPhone 7 wit, aangetroffen tijdens fouillering

Telefoons verdachte [betrokkene 1] :

Nokia blauw in een tasje op de vloer aan de bijrijderszijde en een iPhone 7, zwart, waarvan
[betrokkene 1] aangaf dat hij eigenaar was.

GSM zonder eigenaar:

iPhone SE, wit, op de bestuurdersstoel, Imei-nummer [nummer] . Tijdens het uitstappen van
bestuurder [verdachte] zag een collega een gsm op de grond vallen en hij heeft deze op de
bestuurdersstoel gelegd.

Nokia, zwart, in de armleuning tussen de voorstoelen.

7 .

Proces-verbaal van bevindingen van de politie Eenheid Den Haag, d.d. 17 januari 2018, met nr.
PL1500-2018015879-6. Dit proces-verbaal houdt onder meer in - zakelijk weergegeven - (blz. 29-
30):

als relaas van de betreffende opsporingsambtenaren:

Op 17 januari 2018, te 15.00 uur, hoorden wij dat er zojuist een diefstal met geweld waarbij een
vuurwapen was gebruikt had plaatsgevonden op de Klimopstraat.
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Wij kregen de opdracht om in de omgeving te gaan kijken voor eventuele beschikbare
camerabeelden.
De Bosweg kruist met de Woudstraat. De Woudstraat kruist met de Klimopstraat.

Aan de Bosweg was een camera gevestigd bij de laad- en loszone van de Plus supermarkt.

Ik, [verbalisant 2] , vernam dat er een voertuig bij het incident was betrokken voorzien van het
kenteken [kenteken 1] . Dit kenteken behoorde bij een zwartkleurige Audi.

Wij, [verbalisant 3] en [verbalisant 2] , zagen op de beelden van de Plus omstreeks 14.21 uur een
zwartkleurige Audi voorzien van kenteken [kenteken 1] stapvoets over de Bosweg rijden. De Audi
reed over de Bosweg langs de Woudstraat in de richting van de Jan Philipsweg.

Wij zagen omstreeks 14.25 uur een man vanaf de Woudstraat komen lopen in de richting van de
Bosweg. Hij liep in de richting van de Jan Philipsweg. De man verdween uit het camerabeeld.

Wij zagen omstreeks 14.28 uur de eerder genoemde Audi vanuit de Jan Philipsweg over de
Bosweg in de richting van de Walvisstraat rijden. Wij zagen dat het voertuig dit maal met hoge
snelheid reed. 
8.

Proces-verbaal van bevindingen van de politie Eenheid Den Haag, d.d. 21 januari 2018, met nr.
PL1500-2018015879-31. Dit proces-verbaal met bijlagen houdt onder meer in - zakelijk
weergegeven - (blz. 164-166):

als relaas van de betreffende opsporingsambtenaar:

Ik was belast met het uitkijken van particuliere camerabeelden welke door de eigenaar, wonende
aan de [a-straat 1] te [plaats] , aan de politie zijn overhandigd.

De beelden dateren van 17 januari 2018.

Op 17 januari 2018 om 14.23.21 komt er een Audi met kenteken [kenteken 1] aanrijden, slaat
linksaf de Klimopstraat in en verdwijnt vervolgens weer uit beeld. Het voertuig rijdt met een
normale snelheid.

Bijlage: [Plattegrond omgeving beroving Klimopstraat te Gouda]

9.

Proces-verbaal van bevindingen van de politie Eenheid Den Haag, d.d. 21 februari 2018, met nr.
PL1500-2018015879-69. Dit proces-verbaal houdt onder meer in - zakelijk weergegeven - (blz.
217-221):

als relaas van de betreffende opsporingsambtenaar:

Bij ARS zijn voertuiggegevens opgevraagd en verkregen van de Audi personenauto met het
kenteken [kenteken 1] en de VW Fox personenauto met het kenteken [kenteken 2] op 17 januari
2018 tussen 00:00 uur en 24:00 uur.

De Audi personenauto, kenteken [kenteken 1] , staat sinds 11 januari 2018 op naam van
[betrokkene 3] . Uit de politiesystemen blijkt dat [betrokkene 3] de vriendin is van de verdachte
[verdachte] . [betrokkene 3] heeft in het geheel geen rijbewijs.

De VW Fox personenauto, kenteken [kenteken 2] , staat sinds 14 juli 2017 op naam van de
verdachte [betrokkene 1] . Uit de politiesystemen blijkt dat hij ook de gebruiker van dit voertuig is.

Na onderzoek van verkregen informatie bleek het volgende:

In de opgevraagde gegevens is te zien dat zowel de Audi als de VW Fox op 17 januari 2018, om
13:56 uur, vanaf de Tjalklaan te Rotterdam de oprit oprijden van de autosnelweg de A20 richting
Nieuwerkerk aan den IJssel - Gouda.

Voorafgaand hieraan is te zien dat beide voertuigen binnen de gemeente Rotterdam over de
Pelgrimstraat en de Tjalklaan achter elkaar aanrijden.

De VW Fox komt op 17 januari 2018, na 13:56 uur, in het geheel niet meer terug op de ARS
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verkeersmasten.

De VW Fox van de verdachte [betrokkene 1] is aangetroffen slordig geparkeerd in een parkeervak
op de Helmersstraat, nabij de Constantijn Huygensstraat in Gouda.

De Audi wordt op 17 januari 2018, na de overval, om 14:47 uur geregistreerd op een ARS
verkeersmast op de Vierhavenstraat te Rotterdam. 
10.

Proces-verbaal van bevindingen van de politie Eenheid Den Haag, d.d. 12 maart 2018, met nr.
PL1500-2018015879-71. Dit proces-verbaal houdt onder meer in - zakelijk weergegeven - (blz.
222):

als relaas van de betreffende opsporingsambtenaar:

Na onderzoek van de gecombineerde historische telefoongegevens van de opgevraagde IMEI
nummers van de telefoons van de verdachten [verdachte] , [betrokkene 1] en [betrokkene 2] op
17 januari 2018 bleek dat de verdachte [betrokkene 1] om 12.07 uur telefonisch contact opneemt
met de

verdachte [verdachte] op het telefoonnummer [telefoonnummer 2] . Er vindt kennelijk geen
gesprek plaats. Aansluitend, om 12.15 uur, neemt de verdachte [verdachte] middels het nummer
[telefoonnummer 2]

contact op met het nummer van de verdachte [betrokkene 1] . Er vindt kennelijk een gesprek
plaats.

11.

Proces-verbaal van relaas van de politie Eenheid Den Haag, d.d. 12 april 2018, met nr. PL1500-
2018015879-73. Dit proces-verbaal houdt onder meer in - zakelijk weergegeven - (blz. 199):

als relaas van de betreffende opsporingsambtenaar:

Na onderzoek van de in beslag genomen telefoon van de verdachte [verdachte] bleek dat deze
telefoon was voorzien van een IMEI nummer.

Na onderzoek van de opgevraagde en verkregen historische telefoon verkeersgegevens op IMEI
bleek mij dat onder de IMEI het volgende telefoonnummer actief was:

[verdachte] - telefoonnummer [telefoonnummer 2] in de IMEI [nummer] .

12.

Proces-verbaal van bevindingen van de politie Eenheid Den Haag, d.d. 21 maart 2018, met nr.
PL1500-2018015879-77. Dit proces-verbaal houdt onder meer in - zakelijk weergegeven - (blz.
264):

als relaas van de betreffende opsporingsambtenaar:.

Ik deelde [verdachte] mede dat bij zijn aanhouding gezien was dat op het moment dat hij vanaf
de bestuurderszijde uit zijn Audi stapte er bij hem vandaan een telefoon op de grond viel. Ik
hoorde [verdachte] zeggen dat hij dat gelezen had. Ik hoorde hem zeggen dat zijn telefoon een
witte iPhone was.

13.

De verklaring van de verdachte.

De verdachte heeft ter terechtzitting in hoger beroep van 15 juli 2020, verklaard - zakelijk
weergegeven -:

U vraagt mij of ik wel of niet in Gouda ben geweest. Ja. Ik weet dat ik daar ben geweest, dat ik
terug ben gegaan naar Rotterdam en dat ik toen ben aangehouden. Ik zat op de
bestuurdersstoel. Ik was op dat moment de bestuurder.

U vraagt mij of ik weet met wie ik in Gouda was. Ja, met die twee (het hof begrijpt [betrokkene 1]
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en [betrokkene 2] ). We zijn naar Gouda gegaan en terug.

14.

Proces-verbaal van bevindingen van de politie Den Haag, d.d. 21 maart 2018 met nr. PL1500-
2018015879-76. Dit proces-verbaal houdt onder meer in - zakelijk weergegeven - (blz. 254-256):

als relaas van de betreffende opsporingsambtenaar:,

Ik, verbalisant, heb op 21 maart 2018 verdachte [betrokkene 1] gehoord. Ik deelde hem mede dat
er een VW-sleutel was gevonden in een heuptasje, waarover hij, [betrokkene 1] , had verklaard
dat hij dit tasje bij zijn aanhouding had afgedaan en in de auto van [verdachte] had gelegd. Ik
hoorde hem daarop zeggen dat dit tasje zijn eigendom was.

Ik deelde hem mede dat de VW-sleutel bij controle paste op zijn VW Fox, die op ongeveer 200
meter van de plaats van de overval was aangetroffen.

15.

Proces-verbaal van verhoor aangever van de politie eenheid Den Haag, d.d. 18 januari 2018 met
nr. PL1500-2018015879-32. Dit proces-verbaal met bijlagen houdt onder meer in - zakelijk
weergegeven - (blz.. 148-153):

als relaas van de betreffende opsporingsambtenaar:

Wij hebben nog wat vragen voor u met betrekking tot uw aangifte.

O: Verbalisanten tonen de foto van persoon 1 (foto 1 op het bij gevoegde fotoblad)

A: reactie aangever: volgens mij was hij degene met het wapen. Hij had een muts op. Ik denk dat
hij het was.

O: Verbalisanten tonen de foto van persoon 3 (foto 2 (het hof begrijpt: foto 3) op het bijgevoegde
fotoblad).

A: Reactie aangever: Dat was die bolle die ik bedoelde. Hij had ook een muts op. Dus hij en
nummer 1 zijn het geweest. Ik weet zeker dat het 1 en 3 waren.

Bijlagen: [Fotobladen verdachte 1 en verdachte 3]

16.

Een geschrift, zijnde een ID Staat (op basis van identificatie met biometrie), d.d. 17 januari 2018.
Het houdt onder meer in - zakelijk weergegeven - (blz. 65):

ID Staat (op basis van identificatie met biometrie)

(…)
Achternaam [betrokkene 1]

Voornamen [betrokkene 1]
(…)
17.

Een geschrift, zijnde een ID Staat (op basis van identificatie met biometrie), d.d. 17 januari 2018.
Het houdt onder meer in - zakelijk weergegeven - (blz. 96):

ID Staat (op basis van identificatie met biometrie)

(…)

Achternaam [betrokkene 2]

Voornamen [betrokkene 2]

(…)
18.

Proces-verbaal van bevindingen van de politie Eenheid Den Haag, d.d. 17 januari 2018, nr;
PL1500-2018015879-7. Dit proces-verbaal houdt onder meer in - zakelijk weergegeven - (blz. 31-
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3.3.

14.28 uur: De Audi reed vanuit de Jan Philipsweg over de Bosweg in de richting van de Walvisstraat,
dit maal met hoge snelheid.

37):

als relaas van de betreffende opsporingsambtenaar:

Ik zag in het systeem dat het voertuig met kenteken [kenteken 1] op 15 januari 2017, omstreeks
23:30 uur, rijdend werd gezien in Capelle aan den IJssel, waarbij vier inzittenden zijn staande
gehouden en zijn gecontroleerd. Ik zag vanuit deze mutatie dat de bestuurder bleek te zijn:

- [verdachte] (geboren op [geboortedatum] 1994). Ik zag vanuit de mutatie dat de bijrijder betrof:

- [betrokkene 2] (geboren op [geboortedatum] 1994).

Allen hadden meerdere antecedenten op vermogensdelicten en opium. [verdachte] en [betrokkene
2] zouden zelfs in het bezit zijn geweest van vuurwapens.”

De aanvulling met bewijsmiddelen houdt voorts nog de volgende bewijsoverweging in:

“Feiten en omstandigheden

Uit de bewijsmiddelen kunnen de volgende feiten en omstandigheden worden afgeleid.

Op 17 januari 2018 maakte de aangever in de ochtend telefonisch een afspraak voor een
ontmoeting in verband met een mogelijke aankoop door de aangever van een Macbook. Deze

ontmoeting zou om 14.00 uur plaatsvinden in Gouda. Rond dat tijdstip kwamen twee jongens in
de afgesproken straat aanlopen, waarvan één de aangever aansprak en zei dat hij het graag op
de hoek van de straat af wilde handelen. Daarop is de aangever met zijn bus naar het einde van
de straat gereden. Vervolgens is de aangever tussen 14.20 uur en 14.26 uur door de twee
mannen, onder bedreiging met een vuurwapen, beroofd van zijn telefoon en zijn autosleutel.

Ook op 17 januari 2018 ging de verdachte naar Gouda. De verdachte reed in een zwarte Audi. Ook
de auto van [betrokkene 1] , een VW Fox, reed die dag naar Gouda. Daarbij kan het volgende
tijdpad worden vastgesteld:

13.56 uur: De Audi en de VW Fox reden vanaf de Tjalklaan in Rotterdam de A20 op richting Gouda.
Voorafgaand hieraan reden beide voertuigen binnen de gemeente Rotterdam over de
Pelgrimstraat en de Tjalklaan achter elkaar aan.

14.21 uur: De Audi reed op de Bosweg in Gouda, stapvoets. De auto reed langs de Woudstraat, in
de richting van de Jan Philipsweg.

14.23 uur: De Audi reed met normale snelheid, de Klimopstraat in.

14.25 uur: Een man liep vanaf de Woudstraat in de richting van de Bosweg en daarna in de
richting van de Jan Philipsweg.

De straten waar de Audi in Gouda werd gezien bevinden zich in de nabijheid van de Klimopstraat.

14.47 uur: De Audi reed op de Vierhavenstraat in Rotterdam.

15.38 uur: De Audi stond stil op de Maashaven Oostzijde in Rotterdam. Op de bestuurdersplaats
zat de verdachte, op de bijrijdersplaats [betrokkene 1] en achterin [betrokkene 2] . Zij werden
aangehouden.

In de Audi werd in het portiervak van het rechterportier een telefoon aangetroffen, die van de
aangever bleek te zijn.

De aangever herkende [betrokkene 2] en [betrokkene 1] als de mannen die hem hadden
overvallen.

In de auto en bij de verdachten werden diverse telefoons aangetroffen. [betrokkene 2] en
[betrokkene 1] hadden ieder twee telefoons bij zich. In de auto werd verder nog een zwarte Nokia
aangetroffen en toen de verdachte uitstapte viel er een witte iPhone op de grond.

Op de dag van de overval werd door een telefoonnummer toegeschreven aan [betrokkene 1] om
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12.07 uur contact gezocht met het telefoonnummer behorende bij de witte iPhone die bij het
uitstappen van de verdachte op de grond was gevallen. Er vond geen gesprek plaats. Om 12.15
uur zocht het nummer van de witte iPhone contact met het nummer van [betrokkene 1] en vond er
kennelijk een gesprek plaats.

Oordeel hof

Ten aanzien van de witte iPhone

De verdachte heeft zowel bij de politie als bij de rechtbank verklaard dat hij zijn telefoon, een
witte iPhone, kwijt was. In hoger beroep verklaarde de verdachte dat hij deze thuis had gelaten.
Gelet op deze wisselende verklaringen in samenhang met de omstandigheid dat er een witte
iPhone op de grond viel toen de verdachte uitstapte, is het hof van oordeel dat deze witte iPhone
moet hebben toebehoord aan de verdachte. Niet gesteld noch gebleken is dat iemand anders dan
de verdachte, [betrokkene 1] en [betrokkene 2] die dag de Audi heeft gebruikt en de iPhone
daarin heeft achtergelaten. Voorts neemt het hof in aanmerking dat [betrokkene 1] en
[betrokkene 2] ieder twee telefoons bij zich hadden en dat het niet aannemelijk is dat de
verdachte geen telefoon bij zich had. Ten slotte is van belang dat de iPhone in ieder geval niet
toebehoorde aan [betrokkene 1] gelet op het eerdere contact tussen het nummer van de iPhone
en het nummer van [betrokkene 1] .

Ten aanzien van het medeplegen

Uit het hiervoor weergegeven tijdvak kan worden afgeleid dat de Audi waarin de verdachte reed
slechts enkele minuten in Gouda is geweest en steeds is waargenomen in de nabijheid van de
straat waar de overval heeft plaatsgevonden. Daarbij valt op dat de Audi aanvankelijk stapvoets
reed en later met verhoogde snelheid in tegengestelde richting reed. Gelet op het tijdvak waarin
de overval heeft plaatsgevonden, is aannemelijk dat het stapvoets rijden vóór dan wel tijdens de
overval plaatsvond en het met verhoogde snelheid rijden daarna. Bij deze omstandigheden past
niet de verklaring van de verdachte ter terechtzitting in hoger beroep dat hij in Gouda was om een
rondje te maken. Die verklaring acht het hof dan ook niet aannemelijk.

De verdachte heeft ter terechtzitting in hoger beroep in zijn verklaring aangegeven dat de
medeverdachten zowel op de heen als de terugreis bij hem in de auto zaten. Gelet op de ARS
gegevens met betrekking tot de auto van [betrokkene 1] , in samenhang met de aanwezigheid
van de autosleutel in diens tasje en het aantreffen van deze auto in Gouda, is dat niet
aannemelijk. Het met twee auto's naar Gouda rijden vraagt in het licht van de overige
bewijsmiddelen om een verklaring van de verdachte, die hij kennelijk niet heeft willen geven.

De overval was kennelijk gepland. In de ochtend werd immers al een tijdstip afgesproken waarop
de ontmoeting met de aangever zou plaatsvinden. Vervolgens vond er een telefoongesprek plaats
tussen de verdachte en [betrokkene 1] waarna gezamenlijk richting Gouda werd gereden.

De verdachte is iets meer dan een uur na de overval aangetroffen in een auto waarin zich ook
[betrokkene 2] en [betrokkene 1] , de plegers, van de overval, bevonden. Ook de telefoon van de
aangever was in deze auto aanwezig.

De verdachte kende [betrokkene 2] . Hij was twee dagen1 eerder samen met hem gecontroleerd.
Zowel [betrokkene 2] als de verdachte zouden eerder in het bezit zijn geweest van vuurwapens.
[betrokkene 2] is ook degene die door de aangever is aangewezen als de man die in het bezit
was van het vuurwapen.

Het hof stelt vast dat de verdachte kort na de overval is aangetroffen in omstandigheden die op
betrokkenheid bij de overval duiden. Gelet op het met twee auto's naar Gouda rijden en het
rijgedrag van de verdachte in de omgeving van de plaats waar de overval plaatsvond, gaat het
hof ervan uit dat de verdachte heeft geweten dat [betrokkene 2] en [betrokkene 1] degene met
wie een afspraak was gemaakt gingen overvallen. Het hof betrekt daarbij dat de verklaring van de
verdachte, onder meer over de reis naar Gouda, de reden van zijn aanwezigheid daar en de
eigendom van de in de auto aangetroffen iPhone, niet aannemelijk is.

Uit de bewijsmiddelen blijkt dat de verdachte niet een van de twee overvallers was. Het hof ziet
echter in de niet met de bewijsmiddelen overeenstemmende verklaringen van de verdachte
aanleiding om aan te nemen dat zijn rol groter was dan die van een medeplichtige. Nu de

429



4.1.

4.2.

verdachte geen duidelijkheid heeft verschaft over zijn rol gaat het hof uit van medeplegen in de
vorm van een samenwerkingsverband met [betrokkene 2] en [betrokkene 1] dat was gericht op
het overvallen van de aangever.

Dat [betrokkene 2] ten overstaan van de raadsheer-commissaris heeft verklaard dat de verdachte
pas na de overval heeft gevraagd wat er aan de hand was, merkt het hof niet aan als een contra-
indicatie, nu ook deze verklaring in het licht van de bewijsmiddelen niet aannemelijk is.

Gelet op het voorgaande acht het hof bewezen dat de verdachte het primair ten laste gelegde
heeft begaan.”

Het middel klaagt over de bewezenverklaring van het voor medeplegen van diefstal met geweld
en bedreiging met geweld vereiste opzet.

Door de raadsman van de verdachte is in hoger beroep blijkens de door hem overgelegde
pleitnotities onder meer het volgende betoogd:

“Wat [verdachte] echter in Gouda heeft gedaan is zeer lastig om vast te stellen. Op de
camerabeelden van de supermarkt in de straat nabij de plaats delict is de Audi A4 vlak voor het
ongeval op beeld vastgelegd (14:21 uur). Blijkens het proces-verbaal van bevindingen zaten er
twee personen in het voertuig: een bestuurder en daarnaast de bijrijder. Door het OM is
aangevoerd dat [betrokkene 2] vermoedelijk met [verdachte] in de auto moest zitten, aangezien
er twee personen waargenomen zijn in de Audi A4, terwijl [betrokkene 1] in zijn eigen auto (VW
Fox) naar Gouda is gereden vanuit Rotterdam. Die aanname is erg kort door de bocht en volgt niet
uit het dossier. Beide voertuigen zijn om 13:56 uur de oprit van de A20 richting Nieuwerkerk aan
den IJssel - Gouda opgereden en de VW Fox is verder niet meer geregistreerd door camera’s in
Gouda. Het voertuig is in ieder geval op enig moment geparkeerd in de Helmersstraat in Gouda.
Dat is ongeveer twee straten verder dan de Bosweg. Om 14:21 uur is de Audi A4, met daarin de
twee personen, te zien op de Bosweg richting de P.C. Hooftstraat. Het is derhalve heel goed
denkbaar dat [betrokkene 1] zijn auto heeft verlaten om vervolgens met [betrokkene 2] in de Audi
verder te rijden. 
De foto’s van de camerabeelden, opgenomen op pagina’s 36 en 37 van het dossier, maken dat
niet anders. Voor zover deze persoon al iets te maken zou hebben met de overval, is dit in elk
geval niet [verdachte] . [verdachte] droeg ten tijde van zijn aanhouding immers een Canada
Goose-jas zonder bontkraag. En voor zover aangevoerd wordt dat de bontkraag er (mogelijk) af
zou zijn gehaald, wijs ik erop dat de bontkragen op Canada Goose-jassen veel dikker/breder zijn
dan de bontkraag die op de jas gevestigd is van de persoon op de beelden.
(…)
Tijdens de aanhouding is [verdachte] de bestuurder van de Audi, zit [betrokkene 1] voorin op de
bijrijdersstoel en zit [betrokkene 2] rechts achterin, terwijl eerder die dag blijkens de
camerabeelden van de Plus om 14:21 uur [betrokkene 2] op de bijrijdersstoel wordt herkend. Telt
u daar de omschrijving van de bestuurder van het voertuig door de opsporingsambtenaren bij op,
dan is de meest logische verklaring hiervoor dat vanuit Gouda naar Rotterdam [betrokkene 1] de
bestuurder is geweest met [betrokkene 2] als bijrijder. Waarschijnlijk zijn zij later weer gewisseld,
omdat bij de

aanhouding natuurlijk [verdachte] de bestuurder was.
(…)
Zoals gezegd lijkt het eerder [betrokkene 1] te zijn geweest die is weggereden dan [verdachte] .
Maar zelfs al zou uw Hof vaststellen dat het [verdachte] is geweest, dan nog is het de vraag wat
dit zegt.

Er zijn geen bewijsmiddelen waaruit kan worden afgeleid dat de auto als vluchtauto is gebruikt.
De enige reden waarom de rechtbank dit heeft geconcludeerd is omdat de auto met ‘hoge
snelheid’ zou zijn weggereden. Op zich klopt het dat verbalisanten [verbalisant 2] en [verbalisant
3] concluderen dat het voertuig met hoge snelheid reed, maar de vraag is wat dit betekent? Wat
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voor de ene verbalisant een hoge snelheid is zal door een andere verbalisant zo maar weer als
een gemiddelde snelheid kunnen worden gezien. Een objectieve meting is er in ieder geval niet,
terwijl ook geen schatting is gemaakt hoe hard er dan zou zijn gereden. Dat een en ander
subjectief is blijkt wel uit het proces-verbaal van bevindingen van verbalisant [verbalisant 4] die
dezelfde beelden uitkijkt. Hij concludeert namelijk dat er met ‘verhoogde snelheid’ werd gereden.
Wat dat overigens betekent blijft eveneens vaag. Het is hoe dan ook een te summiere en
onduidelijke indicatie om hier, als uiterlijke verschijningsvorm, uit af te leiden dat er gevlucht werd.
Dat geldt zeker nu [betrokkene 2] heeft verklaard dat hij naar de auto is gelopen en dus niet dat
hij met de auto is opgepikt.
(…)
Over wat er in de auto is besproken zegt alleen de verklaring van [betrokkene 2] bij de rhc wat.
Hij verklaart allereerst dat [verdachte] geen wetenschap had dat er een overval gepleegd zou
gaan worden. Er is niet over gesproken en [betrokkene 2] heeft zijn plan niet met hem gedeeld.
Ook na de overval is er in de auto niet gesproken over wat er was voorgevallen.
(…)
Ik verzoek u dan ook [verdachte] vrij te spreken.”

In de toelichting op het middel wordt geklaagd dat uit de gebezigde bewijsmiddelen niet blijkt dat
de verdachte op de hoogte was van het voornemen van [betrokkene 2] en [betrokkene 1] om
aangever [benadeelde] te beroven van zijn iPhone en autosleutel (of andere goederen) en daarop
ook zelf opzet had. Het hof heeft niet vastgesteld dat de verdachte degene is geweest die een
afspraak met de aangever heeft gemaakt, terwijl evenmin blijkt wat de inhoud van het
telefoongesprek tussen [betrokkene 1] en de verdachte is geweest voordat naar Gouda werd
gereden (ervan uitgaande dat de verdachte de witte iPhone gebruikte zoals het hof heeft
vastgesteld). Volgens de steller van het middel is het oordeel van het hof dat de verdachte heeft
geweten dat [betrokkene 2] en [betrokkene 1] degene met wie de afspraak was gemaakt gingen
overvallen, niet naar de eis der wet voldoende met redenen omkleed, althans is dat oordeel niet
voldoende begrijpelijk gemotiveerd. Het na de overval aangetroffen worden samen met
[betrokkene 2] en [betrokkene 1] en in aanwezigheid van de telefoon en autosleutel van
aangever [benadeelde] zegt immers niets, althans onvoldoende, over de voor de
bewezenverklaring van het (dubbel) opzet benodigde voorafgaande wetenschap van het feit dat
een overval gepleegd zou worden en wetenschap op het moment dat die overval werd uitgevoerd
(waar de verdachte evident niet bij aanwezig was). Ook zou het hof in het midden hebben gelaten
of het stapvoets rijden vóór of tijdens de overval plaatsvond, terwijl de raadsman van de
verdachte erop heeft gewezen dat op dat moment (14:21 uur) [betrokkene 2] als bijrijder in de
auto wordt herkend en dat de overval toen dus nog niet was aangevangen. In cassatie zou
daarom van de juistheid van die door de raadsman geopperde vaststelling moeten worden
uitgegaan. Dit zou in ieder geval onbegrijpelijk maken dat het stapvoets rijden tijdens de overval
plaatsvond, terwijl van die omstandigheid eerder gezegd kan worden dat daaraan een
voorafgaande afspraak ten grondslag moet hebben gelegen waaruit opzet c.q. wetenschap kan
worden afgeleid, dan bij stapvoets rijden voorafgaand aan het plegen van een strafbaar feit.
Verder zou de vaststelling dat 2 minuten na het stapvoets rijden op normale snelheid de
Klimopstraat werd ingereden afbreuk doen aan het toekennen van bewijswaarde aan het
rijgedrag voor de invulling van de wetenschap c.q. het opzet van de verdachte op het gronddelict.
Het meewegen van het uitblijven van een verklaring van de verdachte bij de vraag of de verdachte
opzet had op de diefstal met geweld en bedreiging met geweld, zou in het licht van het
voorgaande eveneens onbegrijpelijk zijn.

Het hof heeft vastgesteld dat de aangever op 17 januari 2018 in de ochtend telefonisch een
afspraak voor een ontmoeting maakt in verband met een mogelijke aankoop door aangever van
een Macbook. Deze ontmoeting zou om 14 uur plaatsvinden in Gouda. Rond 14 uur komen twee
jongens in de met de aangever afgesproken straat aanlopen; één van hen spreekt de aangever
aan en zegt dat hij het graag op de hoek van de straat wil afhandelen, waarop aangever met zijn
bus naar het einde van de straat is gereden. De aangever is vervolgens tussen 14.20 uur en
14.26 uur door de twee mannen, onder bedreiging met een vuurwapen, beroofd van zijn telefoon
en zijn autosleutel.
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Ook heeft het hof vastgesteld dat de verdachte op 17 januari 2018 in een zwarte Audi naar
Gouda is gegaan en de medeverdachte [betrokkene 1] ook die dag in een VW Fox naar Gouda is
gereden. Met wie medeverdachte Cabral [betrokkene 2] is meegereden is niet vastgesteld. Wel
heeft de verdachte verklaard dat hij met [betrokkene 2] en [betrokkene 1] naar Gouda is gegaan.
Het tijdpad is als volgt geweest. Om 13.56 uur rijden beide auto’s - die binnen de gemeente
Rotterdam over de Pelgrimstraat en de Tjalklaan reeds achter elkaar aan reden - vanaf de
Tjalklaan in Rotterdam de A20 op richting Gouda. Om 14.21 uur rijdt de Audi stapvoets op de
bosweg in Gouda, vervolgens langs de Woudstraat in de richting van de Jan Philipsweg. Om 14.23
uur rijdt de Audi met normale snelheid de Klimopstraat in. Om 14.25 uur loopt een man vanaf de
Woudstraat in de richting van de Bosweg en daarna in de richting van de Jan Philipsweg. Om 14.28
uur rijdt de Audi, ditmaal met hoge snelheid, vanuit de Jan Philipsweg over de Bosweg in de
richting van de Walvisstraat. De straten waar de Audi wordt gezien bevinden zich in de nabijheid
van de Klimopstraat (plaats delict). Om 14.47 uur rijdt de Audi op de Vierhavenstraat in Rotterdam.
Om 15.38 uur staat de Audi stil op de Maashaven Oostzijde in Rotterdam. Op de
bestuurdersplaats zit de verdachte, op de bijrijdersplaats [betrokkene 1] en achterin [betrokkene
2] . Zij worden aangehouden en in de Audi wordt in het portiervak van het rechterportier een
telefoon aangetroffen die van de aangever blijkt te zijn. Nadien worden de medeverdachten
[betrokkene 1] en [betrokkene 2] door de aangever herkend als de mannen die hem hebben
overvallen ( [betrokkene 2] als de persoon met het vuurwapen). De VW Fox wordt op ongeveer
200 meter van de plaats van de overval aangetroffen. Bij de aanhouding van de verdachten is in
de Audi een heuptasje met daarin de sleutel van genoemde VW Fox aangetroffen. Medeverdachte
[betrokkene 1] heeft verklaard dat dit heuptasje zijn eigendom is.

Ten tijde van de aanhouding van de verdachten worden in de Audi diverse telefoons
aangetroffen. De medeverdachten [betrokkene 1] en [betrokkene 2] hadden ieder twee telefoons
bij zich. Ook werd in deze auto nog een zwarte Nokia aangetroffen en bij het uitstappen van de
verdachte uit de auto viel er een witte iPhone op de grond. Op 17 januari 2018 werd door een
telefoonnummer toegeschreven aan [betrokkene 1] om 12.07 uur contact gezocht met het
telefoonnummer behorende bij genoemde witte iPhone. Er vond geen gesprek plaats. Om 12.15
uur zocht het nummer van de witte iPhone contact met het nummer van [betrokkene 1] en vond er
kennelijk een gesprek plaats. Het hof stelt vast dat deze witte iPhone aan de verdachte moet
hebben toebehoord. Die vaststelling wordt in cassatie niet betwist.

Het hof heeft overwogen dat de Audi waarin de verdachte reed slechts enkele minuten in Gouda
is geweest en steeds is waargenomen in de nabijheid van de straat waar de overval heeft
plaatsgevonden (Klimopstraat). Ook heeft het Hof overwogen dat de Audi aanvankelijk stapvoets
reed en later met verhoogde snelheid in tegengestelde richting reed. Het hof oordeelt op basis
van deze vaststellingen, in combinatie met het tijdvak waarin de overal heeft plaatsgevonden, dat
het aannemelijk is dat het stapvoets rijden vóór dan wel tijdens de overval plaatsvond en het met
verhoogde snelheid daarna. Dat oordeel is niet onbegrijpelijk, in aanmerking genomen dat is
vastgesteld dat de overval tussen 14.20 uur en 14.26 uur heeft plaatsgevonden en de Audi om
14.21 uur stapvoets in de nabijheid van de plaats delict is gezien, de Audi om 14.23 uur met
normale snelheid in de straat waar de overval plaatsvond reed en de Audi om 14.28 uur met hoge
snelheid in de nabijheid van de plaats delict reed. Anders dan de steller van het middel betoogt,
heeft het hof derhalve niet in het midden gelaten of het stapvoets rijden vóór of tijdens de overval
plaatsvond. Voor zover het middel daarover klaagt, faalt het.

Dat het in het onderhavige geval kennelijk om een geplande overval gaat leidt het hof af uit de
omstandigheid dat in de ochtend (omstreeks 10.30 uur) al een tijdstip was afgesproken waarop
de ontmoeting met de aangever zou plaatsvinden (14.00 uur in Gouda), dat er als gezegd om
12.15 uur met de telefoon van de verdachte - in cassatie niet betwist - naar de telefoon van
medeverdachte [betrokkene 1] is gebeld en er rond 13.56 uur met twee auto’s vanuit Rotterdam
gezamenlijk naar Gouda wordt gereden. De wetenschap bij de verdachte van de overval leidt het
hof in het bijzonder af uit het met twee auto’s naar Gouda rijden en eerdergenoemd rijgedrag van
de verdachte in de omgeving van de plaats delict, waarbij het hof in aanmerking neemt dat de
verklaring van de verdachte over de reis naar Gouda (medeverdachten zaten op de heen-en
terugreis bij hem in de auto), de reden van zijn aanwezigheid daar (in Gouda aanwezig om een
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rondje te maken) en de eigendom van de in de auto aangetroffen iPhone (eigen witte iPhone kwijt
resp. thuis gelaten) niet aannemelijk is.

Wat betreft de betrokkenheid van de verdachte bij de overval heeft het hof voorts vastgesteld
dat de verdachte iets meer dan een uur na de overval is aangetroffen in een auto waarin zich de
plegers van de overval en de bij de overval buitgemaakte telefoon bevonden. Volgens het hof
duiden deze omstandigheden op betrokkenheid bij de overval.

Het oordeel van het hof dat het kennelijk om een geplande overval zou gaan is gelet op grond
van voornoemde vaststellingen niet onbegrijpelijk en ook toereikend gemotiveerd. In zoverre faalt
het eerste middel. Of de betrokkenheid van de verdachte daarbij de vorm aan heeft genomen van
het medeplegen is daarmee nog niet uitgemaakt. Daarover gaat het tweede middel.

Het middel klaagt dat de bewezenverklaring ten aanzien van het medeplegen ook overigens
ontoereikend is gemotiveerd.

In de toelichting op het middel wordt geklaagd dat een bijdrage van de verdachte geleverd
tijdens het begaan van de overval, een uitvoeringshandeling van de diefstal met geweld en
bedreiging met geweld, dan wel een andere bijdrage die maakt dat van een gezamenlijke
uitvoering door de drie verdachten kan worden gesproken, niet uit de bewijsvoering kan volgen.
Door de steller van het middel wordt het in verband met het eerste middel aangevoerde over het
door het hof in het midden laten of het stapvoets rijden vóór of tijdens de overval plaatsvond,
herhaald. Uit de gebezigde bewijsmiddelen zou ook niet blijken van een grote(re) rol van de
verdachte in de voorbereiding en wat die rol dan zou zijn.

De onderhavige zaak doet qua feitencomplex denken aan de casus die speelde in het arrest van
de Hoge Raad van 18 juni 2019, ECLI:NL:HR:2019:967. In die zaak was het hof ook uitgegaan van
een vooraf voor alle deelnemers duidelijk plan om inbraken te gaan plegen en had het hof
vastgesteld dat de verdachte met dat doel een auto had geleend en tezamen met drie
medeverdachten in die auto vanuit Den Haag naar Friesland was gereden, dat zij telkens in
elkaars gezelschap hadden verkeerd en dat de verdachte na de gepleegde inbraken tezamen met
de drie medeverdachten in de auto, met daarin de buit van beide inbraken en inbrekerswerktuig
dat bij één van de inbraken is gebruikt, is teruggereden naar Den Haag. Ook had het hof kennelijk
in zijn oordeel betrokken dat namens de verdachte geen contra-indicaties met betrekking tot het
medeplegen waren aangevoerd. Uit de bewijsconstructie in die zaak volgde niet zonder meer dat
de wegnemingshandelingen ten aanzien van feit 1 door vier personen waren begaan. Op de
camerabeelden waren enkel de drie medeverdachten te zien. Volgens het hof stond die
omstandigheid aan het aannemen van medeplegen niet in de weg. De Hoge Raad liet het oordeel
van het hof in stand, waarbij de omstandigheid dat een van de medeverdachten had verklaard dat
zij telkens in elkaars gezelschap hadden verkeerd mijns inziens een belangrijke rol speelde.

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. Een en ander brengt mee dat
indien het tenlastegelegde medeplegen in de kern niet bestaat uit een gezamenlijke uitvoering,
maar uit gedragingen die met medeplichtigheid in verband plegen te worden gebracht (zoals het
verstrekken van inlichtingen, op de uitkijk staan, helpen bij de vlucht), op de rechter de taak rust
om in het geval dat hij toch tot een bewezenverklaring van het medeplegen komt, in de
bewijsvoering - dus in de bewijsmiddelen en zo nodig in een afzonderlijke bewijsoverweging - dat
medeplegen nauwkeurig te motiveren. Bij de vorming van zijn oordeel dat sprake is van de voor
medeplegen vereiste nauwe en bewuste samenwerking, kan de rechter 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.2

Anders dan in de onder 5.3 genoemde zaak staat in de onderhavige zaak vast dat de verdachte

5 Het tweede middel
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niet bij de overval zelf aanwezig is geweest. De verdachte reed volgens de vaststellingen van het
hof immers voorafgaand dan wel tijdens de door de medeverdachten [betrokkene 2] en
[betrokkene 1] gepleegde overval (kennelijk volgens gemaakte afspraken) met de Audi rond in de
nabijheid van de straat waar de overval plaatsvond. Hoewel een dergelijke handeling met
medeplichtigheid in verband pleegt te worden gebracht, gaat het hof uit van een
samenwerkingsverband van de verdachte met [betrokkene 2] en [betrokkene 1] , welk
samenwerkingsverband was gericht op het overvallen van de aangever. Het hof oordeelt
vervolgens op basis van de door de verdachte afgelegde - met de bewijsmiddelen tegenstrijdige -
verklaringen, dat de rol van de verdachte groter was dan die van een medeplichtige, terwijl de
door de verdediging opgeworpen contra-indicatie voor medeplegen (medeverdachte [betrokkene
2] heeft ten overstaan van de raadsheer-commissaris verklaard dat de verdachte pas na de
overval heeft gevraagd wat er aan de hand was) in het licht van de gebezigde bewijsmiddelen als
niet aannemelijk wordt beoordeeld.

De met de bewijsmiddelen tegenstrijdige verklaringen waar het hof naar verwijst betreffen de
verklaringen van de verdachte ter terechtzitting in hoger beroep dat de medeverdachten zowel op
de heen-als de terugreis bij hem in de auto zaten en dat hij in Gouda was om een rondje te
maken en de door de verdachte zowel bij de politie als bij de rechtbank afgelegde verklaring dat
hij zijn telefoon, een witte iPhone, kwijt was respectievelijk zijn in hoger beroep afgelegde
verklaring dat hij deze telefoon thuis had gelaten. Volgens het hof zou uit deze verklaringen een
grotere rol dan die van een medeplichtige volgen. Dat oordeel is, tegen de achtergrond van het
onder 5.3 genoemde arrest, mijns inziens niet zonder meer begrijpelijk. In genoemde zaak gingen
de verdachten met één auto naar de plaats delict en is vastgesteld dat de verdachte telkens in
het gezelschap van de medeverdachten had verkeerd en zij na de diefstal gezamenlijk zijn
teruggereden. In het onderhavige geval zijn de verdachte en de medeverdachten in twee auto’s
naar de plaats delict gereden en is de verdachte, terwijl de medeverdachten op dat moment de
aangever overvielen, in de buurt van de plaats delict blijven rondrijden en zijn zij nadien
gezamenlijk in de auto waarin de verdachte reed naar Rotterdam teruggekeerd. Dat de verdachte
zelf geen duidelijkheid heeft verschaft over zijn rol maakt het voorgaande mijns inziens niet
anders.

In zijn algemeenheid kan de procesopstelling van de verdachte wel een rol spelen bij het
aannemen van de deelnemingsvorm medeplegen, met name in de verhouding tot
medeplichtigheid. In HR 5 juli 2016, ECLI:NL:HR:2016:1315 overwoog de Hoge Raad:

4.2.3. In een geval als het onderhavige kan met betrekking tot de toedracht van de diefstal
wel worden vastgesteld dat deze door "verenigde personen" is begaan, maar kan niet direct
worden vastgesteld door wie precies. Indien in een dergelijk geval de verdachte zelf kort na
de diefstal wordt aangetroffen in omstandigheden die op betrokkenheid bij het strafbare feit
duiden, kan sprake zijn van een situatie waarin het uitblijven van een aannemelijk verklaring
van de verdachte zoals hiervoor onder 4.2.2 bedoeld, van belang is voor de beantwoording
van de vraag of het tenlastegelegde medeplegen kan worden bewezen.”

Dit uitgangspunt is echter vatbaar voor contra-indicaties. Als daarvan geen sprake is kan de
geciteerde hoofdregel gelden, aldus de HR (nog steeds) in 18 juni 2019, ECLI:NL:HR:2019:967. Hij
overwoog aldus:

“2.3.2 Hetgeen hiervoor onder 2.3.1 is weergegeven, kan ook van belang zijn in een geval als het
onderhavige waarin weliswaar met betrekking tot de toedracht van de diefstal niet is vastgesteld
dat deze door medeplegers is begaan, maar dat zich wel kenmerkt door de omstandigheid dat
kort na de diefstal de verdachte met een ander of anderen wordt aangetroffen in omstandigheden
die op betrokkenheid bij de diefstal duiden, terwijl er geen contra-indicaties met betrekking tot het
medeplegen door de verdachte bestaan (zoals wel het geval was in HR 5 juli 2016,
ECLI:NL:HR:2016:1319).”

In het arrest HR 5 juli 2016, ECLI:NL:HR:2016:1319, waarnaar de Hoge Raad verwijst, leidde de
aanwezigheid van een dergelijke contra-indicatie dus tot het oordeel dat de bewezenverklaring
van het medeplegen door het hof ontoereikend was gemotiveerd. De Hoge Raad overwoog als

434



5.10.

5.11.

1

2

volgt:

“4.2. De door het Hof blijkens zijn bewijsoverweging in aanmerking genomen feiten en
omstandigheden zijn niet zonder meer voldoende om te kunnen aannemen dat de verdachte de
diefstallen heeft medegepleegd, mede in aanmerking genomen dat uit de bewijsmiddelen volgt dat
door de bewoner van de woning voorafgaand aan de diefstallen een zwarte auto met daarin drie
jongens met een Marokkaans uiterlijk in zijn straat is gezien en getuige [betrokkene 3] heeft
gezien dat drie mannen van vermoedelijk Noord-Afrikaanse/Marokkaanse afkomst via het
slaapkamerraam de woning verlieten, terwijl de verdachte zeer donker getint dan wel negroïde is
en de verdachte direct na de strafbare feiten als bijrijder in een auto zat met drie medeverdachten
die wel aan het signalement voldeden. De bewezenverklaring is dus in zoverre ontoereikend
gemotiveerd.”

Ik meen dat in de onderhavige zaak van een vergelijkbare contra-indicatie sprake is, nu het hof
uitdrukkelijk heeft vastgesteld dat de verdachte niet een van de twee (daadwerkelijke) overvallers
is geweest. Onder die omstandigheden gaat de regel uit het daarvoor geciteerde arrest van
dezelfde datum, ECLI:NL:HR:2016:1315 niet op.

Het eerste middel faalt maar het tweede middel slaagt.

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

Bewijsmiddel 18 houdt in dat deze controle op 15 januari 2017 plaats had.

O.a. HR 2 december 2014, ECLI:NL:HR:2014:3474, HR 24 maart 2015, ECLI:NL:HR:2015:718 en HR 5
juli 2016, ECLI:NL:HR:2016:1316.
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Instantie Hoge Raad

Datum uitspraak 27-10-2020

Datum publicatie 27-10-2020

Zaaknummer 19/03898

Formele relaties Conclusie: ECLI:NL:PHR:2020:764 

Rechtsgebieden Strafrecht

Bijzondere kenmerken Cassatie

Inhoudsindicatie
Medeplichtigheid aan hennepteelt door woning beschikbaar te stellen aan anderen
voor telen van hennepplanten, art. 3.B Opiumwet. Is verdachte opzettelijk
behulpzaam geweest bij telen van hennep? Hof heeft vastgesteld dat verdachte
stond ingeschreven op adres en enige bewoner was van woning waarin op
bovenverdieping een inwerking zijnde hennepkwekerij is aangetroffen. Hof heeft
verder o.m. vastgesteld dat hennepkwekerij ongeveer 14 maanden in bedrijf is
geweest, dat op bovenverdieping afvoerpijpen zichtbaar waren, dat door politie bij
onderzoek in woning hennepgeur is waargenomen en dat verdachte in die periode
van 14 maanden een aantal keren op bovenverdieping van haar woning is geweest.
Hof heeft op grond hiervan bewezenverklaard dat verdachte opzettelijk
behulpzaam is geweest bij telen van hennep. Dit oordeel geeft niet blijk van onjuiste
rechtsopvatting en is toereikend gemotiveerd. Volgt verwerping.

Vindplaatsen Rechtspraak.nl 
SR-Updates.nl 2020-0341 
RvdW 2020/1156 
NJ 2020/415 

Uitspraak

HOGE RAAD DER NEDERLANDEN

STRAFKAMER

Nummer 19/03898

Datum 27 oktober 2020

ARREST

ECLI:NL:HR:2020:1692
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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 van 9 augustus
2019, nummer 21/003694-18, in de strafzaak

tegen

[verdachte],

geboren te [geboorteplaats] op [geboortedatum] 1944,

hierna: de verdachte.

Het beroep is ingesteld door de verdachte. Namens deze heeft M. Berndsen, advocaat te Amsterdam,
bij schriftuur een cassatiemiddel 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 cassatiemiddel komt op tegen het oordeel van het hof dat de verdachte opzettelijk
behulpzaam is geweest bij het telen van hennep.

Ten laste van de verdachte is onder 1 bewezenverklaard dat:

“een of meer onbekend gebleven personen en/of [betrokkene 1] omstreeks 26 februari 2014
te [plaats], met elkaar, althans één van hen, opzettelijk heeft/hebben geteeld (in een pand
aan de [a-straat 1] te [plaats]) een hoeveelheid van 175 hennepplanten, zijnde hennep een
middel vermeld op de bij de Opiumwet behorende lijst II, tot het plegen van welk misdrijf
verdachte op 26 februari 2014 te [plaats], opzettelijk behulpzaam is geweest, door aan die
onbekend gebleven personen/personen en/of die [betrokkene 1] voornoemd pand voor het
kweken van hennepplanten ter beschikking te stellen.”

Deze bewezenverklaring steunt op de volgende bewijsmiddelen:

“1. een op de bij de wet voorgeschreven wijze opgemaakt proces-verbaal, OPS-
dossiernummer 2014010092 en 2016036821 (blz. 1 e.v.) - gesloten op 26 april 2017, door
[verbalisant 1], hoofdagent van politie, houdende - zakelijk weergegeven - het relaas van
verbalisant:

Op 7 februari 2014 is er bij de Politie Flevoland een melding binnen gekomen. In die melding
stond “Hennepplantage op het adres [a-straat 1] te [plaats]. Er woont een oudere dame op
dit adres, maar de planten zijn van [betrokkene 1].”

Uit een warmtemeting op 24 februari 2014 bleek dat er sprake was van een verdenking
vervaardigen softdrugs op de locatie [a-straat 1] te [plaats].

2. een op de bij de wet voorgeschreven wijze opgemaakt proces-verbaal van aantreffen
hennepkwekerij met bijlagen (foto’s) - als bijlage gevoegd bij OPS-dossiernummer
2014010092 en 2016036821 (blz. 15 e.v.) - gesloten op 26 februari 2014, proces-
verbaalnummer 2014010092, door [verbalisant 2], hoofdagent van politie, houdende -

1 Procesverloop in cassatie

2 Beoordeling van het cassatiemiddel
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zakelijk weergegeven - het relaas van verbalisant:

Op 26 februari 2014 stelde ik een onderzoek in op het adres [a-straat 1] te [plaats]
vanwege een verdenking van de Opiumwet. Op genoemd adres staat ingeschreven
[verdachte], geboren te [geboorteplaats] op [geboortedatum] 1944.

In voormelde woning werd ter opsporing en inbeslagneming op grond van artikel 9, lid 1
onder b, van de Opiumwet en artikel 96 van het Wetboek van Strafvordering binnengetreden
krachtens een op 26 februari 2014 afgegeven machtiging van de hulpofficier van justitie N.
Knoop, inspecteur van politie.

Na het binnentreden zag ik het volgende: Ik zag dat de woning bewoond werd. Ik zag dat
de begane grond van de woning geen bijzonderheden voor wat betreft het telen van
hennep vertoonde. Middels een trap in de gang van de woning bereikte ik de overloop van
de eerste en tevens bovenste verdieping. Ik zag hier een deur naar een ruimte en een open
ruimte wat dienstdeed als washok. In dit washok zag ik een dikke luchtslang uit de muur uit
de kamer ernaast komen. Ik zag dat deze luchtslang eindigde in dit washok en ik voelde en
hoorde dat hierin warme lucht werd uitgeblazen. Ik zag dat het raam van dit washok was
geblindeerd met houten platen. Ik zag dat er op het behang aan de muren in dit washok
schimmelvorming was ontstaan. Schimmelvorming ontstaat na lange tijd en wordt bevorderd
door de warme en vochtige luchtstroom afkomstig uit de luchtslang. Ik rook in dit washok
een hennepgeur, kennelijk afkomstig van de lucht uit de luchtslang. Achter de deur was een
kamer aanwezig met in deze kamer een met houten en gipsen platen opgebouwde ruimte.
In deze ruimte zag ik een schakelbord aan het kweekhok hangen. Ik zag dat er aan dit bord
13 Voorschakelaars hingen. Ook hing er een tijdschakelaar aan dit bord. Op de grond voor
dit bord zag ik een mobiele airco-unit staan. Op de grond lagen 2 verlichtings-armaturen.
Ook lagen er droognetten, bestemd om gerooide hennep te drogen. In deze droognetten lag
een knipschaar. Aan deze knipschaar zaten hennepresten. Ook in de droognetten zaten
hennepresten. Er stond een waterton met daarin een dompelpomp. Ook stonden er diverse
gebruikte en volle jerrycans en flessen met groeimiddelen en insecticiden. Er hing een
temperatuurventilatieregelaar. Er hing aan de kweekruimte een luchtslang gekoppeld aan
een ventilator. In de ruimte stonden meerdere materialen voor de bouw van kweekruimtes.
Er lag een PVC-buis met productiedatum “25-03-12”. Op de gebouwde kweekruimte lagen
twee slakkenhuisventilatoren.

In de kweekruimte stonden 175 hennepplanten. Ik zag dat de planten werden gekweekt in
een grote bak met verrijkte aarde. Ik zag dat de planten van vloeistof werden voorzien door
een irrigatiesysteem. Ik zag dat er 12 lampen en 13 armaturen hingen. Ik zag dat één van
de lampen een productiedatum had van juli 2010 (code oG). In de kweekruimte hingen twee
koolstoffilters. Ik zag dat deze koolstoffilters sterk vervuild waren. In de kweekruimte hing
een ventilator. Ik zag dat de bladen van deze ventilator vervuild waren met stof. Ik zag in de
ruimte een thermo-hygrometer hangen. Ook hing er een temperatuurventilatieregelaar. De
luchtverversing en luchtafvoer werd geregeld door een aan- en afzuiginstallatie.

Ik stelde voor een representatieve bemonstering een aantal hennepplanten veilig. Door een
politie-expert is een proces-verbaal opgemaakt omtrent het testen van de aangetroffen
hennepplanten.

3. een foto van de afvoerpijpen op de bovenverdieping van de woning van verdachte - als
bijlage gevoegd bij OPS-dossiernummer 2014010092 en 2016036821 (blz. 33) - door het hof
te bezigen als een schriftelijk bescheid als bedoeld in artikel 344 van het Wetboek van
Strafvordering:

[afbeelding foto]

4. een op de bij de wet voorgeschreven wijze opgemaakt proces-verbaal van bevindingen -
als bijlage gevoegd bij OPS-dossiernummer 2014010092 en 2016036821 (blz. 35) - gesloten
op 26 februari 2014, proces-verbaalnummer PL2542-2014010092-7, door [verbalisant 3],
surveillant van politie, houdende - zakelijk weergegeven - het relaas van verbalisant:
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2.2.3

Op 26 februari 2014 werd door mij een onderzoek ingesteld in verband met een
vermoedelijke overtreding van de Opiumwet. Het onderzoek vond plaats aan een
hoeveelheid plantendelen die inbeslaggenomen waren tijdens een onderzoek ingevolgde de
Opiumwet naar aanleiding van het aantreffen van een inwerkingzijnde hennepkwekerij op
het adres [a-straat 1] te [plaats].

Uit de aangeboden hoeveelheid plantenmateriaal werd door mij een representatief monster
genomen. Dit monster werd door mij getest conform het gestelde in de “Forensisch
technische norm 120.02”, waarbij door mij gebruik werd gemaakt van een cannabis test van
het merk MMC International, expiratiedatum december 2016.

Ik zag dat de test een duidelijke positieve kleurreactie gaf indicatief voor THC, zijnde de
werkzame stof in hennep en hashish. Met hennep wordt bedoeld elk deel van de plant van
het geslacht Cannabis (hennep), waaraan de hars niet is onttrokken, met uitzondering van
de zaden. De bovenstaande hennep is vermeld op lijst II behorende bij de Opiumwet en
verboden in artikel 3 en strafbaar gesteld in artikel 11 van de Opiumwet.

5. een aangifte opgemaakt door [betrokkene 2] namens Liander B.V. - als bijlage gevoegd bij
OPS-dossiernummer 2014010092 en 2016036821 (blz. 39 e.v.) - door het hof te bezigen als
een schriftelijk bescheid als bedoeld in artikel 344 van het Wetboek van Strafvordering,
inhoudende:

Pleegplaats [plaats], adres [a-straat 1].

Fraudespecialist (M08) en [betrokkene 3] van de politie Flevoland hebben aan de hand van
indicatoren vastgesteld dat er sprake is geweest van meerdere oogsten in de periode van
december 2012 tot 26 februari 2014.

6. een op de bij de wet voorgeschreven wijze opgemaakt proces-verbaal van bevindingen -
als bijlage gevoegd bij OPS-dossiernummer 2014010092 en 2016036821 (blz. 37 e.v.) -
gesloten op 4 april 2014, proces-verbaalnummer PL2542-2014010092-14, door [verbalisant
2], hoofdagent van politie, en [verbalisant 4], aspirant van politie, houdende - zakelijk
weergegeven - het relaas van verbalisanten of één hunner:

Op 26 februari 2014 bevonden wij ons op de [a-straat 1] te [plaats]. In de woning troffen wij
een inwerking zijnde hennepkwekerij aan. Tijdens het onderzoek in deze woning kwam er
op straat een vrouw aangelopen. Wij zagen dat deze vrouw min of meer werd
meegetrokken door een andere vrouw. Wij kregen sterk de indruk dat de vrouw met
tegenzin naar de woning, waar wij ons bevonden, liep.

Ik, [verbalisant 2], stelde mij voor aan deze vrouw en legitimeerde mij. De vrouw
antwoordde mij direct dat zij niets wist van wat er boven in haar woning plaatsvond. Ik had
op dat moment verder nog niets tegen deze vrouw gezegd. Deze vrouw bleek de
bewoonster van de [a-straat 1] en na legitimatie bleek zij te zijn [verdachte].

Wij deelden [verdachte] mede dat er in haar woning een in werking zijnde hennepkwekerij
was aangetroffen.

Ik, [verbalisant 2], deelde [verdachte] de cautie mede. Wij hoorden [verdachte] zeggen dat
zij van niets wist en dat zij nooit boven kwam. Wij zagen dat zij zeer zenuwachtig was. Wij
hadden geconstateerd dat er op de overloop op de eerste verdieping een wasmachine
stond. Wij confronteerden [verdachte] hiermee en zij verklaarde alleen boven te komen om
de was te doen.

Ik, [verbalisant 2], vroeg [verdachte] wie er dan wel boven in haar woning kwam.
[verdachte] gaf aan dat dit de zoon van [betrokkene 4] was. Ons is ambtshalve bekend dat
de zoon van [betrokkene 4] [betrokkene 1] is.”

Het hof heeft ten aanzien van de bewezenverklaring verder het volgende overwogen:

“Overweging met betrekking tot het bewijs

Het hof is van oordeel dat het door verdachte gevoerde verweer strekkende tot vrijspraak
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2.4

van het onder 1 tenlastegelegde wordt weersproken 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 te twijfelen.

Verdachte heeft bij haar verhoor door de politie verklaard dan zij alleen in de woning woont,
dat zij beneden woont en slaapt en dat zij één keer in de twee maanden boven komt om de
was te doen maar dat zij lang niet boven is geweest. De was die boven hing was van haar
geruime tijd geleden overleden dochter. Dit laatste acht het hof ongeloofwaardig.

De hennepkwekerij is ongeveer 14 maanden in bedrijf geweest en het hof acht het niet
aannemelijk dat verdachte in die periode nimmer iets geroken zou hebben. Daarnaast is zij
in die periode een aantal keren op de bovenverdieping van haar woning geweest en, gelet
op de foto in het dossier, moet zij de afvoerpijpen (voor de lucht uit de kweekruimte) hebben
gezien. Nu verdachte niet heeft ingegrepen heeft zij opzettelijk gelegenheid geboden dat er
in haar huis een hennepkwekerij werd geëxploiteerd.

Bij dit al betrekt het hof dat verdachte, nadat één van de verbalisanten zich legitimeerde en
nog voordat hij iets tegen haar zei, zij dadelijk heeft verklaard dat zij niets wist van wat er
boven in haar woning plaatsvond.”

Het Hof heeft vastgesteld dat de verdachte stond ingeschreven op het adres en de enige
bewoner was van de woning waarin op de bovenverdieping een inwerking zijnde hennepkwekerij
is aangetroffen. Het hof heeft verder onder meer vastgesteld dat de hennepkwekerij ongeveer 14
maanden in bedrijf is geweest, dat op de bovenverdieping afvoerpijpen (voor de lucht uit de
kweekruimtes) zichtbaar waren, dat door de politie bij het onderzoek in de woning een
hennepgeur is waargenomen die kennelijk afkomstig was uit de luchtslang die uitkwam in de open
ruimte op de bovenverdieping die dienst deed als washok en dat de verdachte in die periode van
14 maanden een aantal keren op de bovenverdieping van haar woning is geweest. Het hof heeft
op grond hiervan bewezenverklaard dat de verdachte opzettelijk behulpzaam is geweest bij het
telen van hennep. Dit oordeel geeft niet blijk van een onjuiste rechtsopvatting en is toereikend
gemotiveerd.

Het cassatiemiddel faalt.

De Hoge Raad verwerpt het beroep.

Dit arrest is gewezen door de vice-president J. de Hullu als voorzitter, en de raadsheren E.S.G.N.A.I.
van de Griend en J.C.A.M. Claassens, in bijzijn van de waarnemend griffier E. Schnetz, en uitgesproken
ter openbare terechtzitting van 27 oktober 2020.

3 Beslissing
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In de zaak

[verdachte] ,

geboren te [geboorteplaats] op [geboortedatum] 1944,

hierna: de verdachte.

1.  De verdachte is bij arrest van 9 augustus 2019 door het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden,
zittingsplaats Arnhem, wegens 1 subsidiair “medeplichtigheid aan het opzettelijk handelen in strijd
met een in artikel 3 onder B van de Opiumwet gegeven verbod”, veroordeeld tot een
voorwaardelijke geldboete van € 1000,-, subsidiair 20 dagen hechtenis, met een proeftijd van één
jaar.

2.  Namens de verdachte heeft mr. M. Berndsen, advocaat te Amsterdam, één middel van cassatie
voorgesteld.

3. Het middel keert zich tegen het oordeel van het hof dat de onder 1 subsidiair tenlastegelegde
medeplichtigheid aan hennepteelt kan worden bewezenverklaard.

4. Ten laste van de verdachte is onder 1 subsidiair bewezenverklaard dat:

“een of meer onbekend gebleven personen en/of [betrokkene 1] omstreeks 26 februari 2014 te
[plaats] , met elkaar, althans één van hen, opzettelijk heeft/hebben geteeld (in een pand aan de [a-
straat 1] te [plaats] ) een hoeveelheid van 175 hennepplanten, zijnde hennep een middel vermeld op
de bij de Opiumwet behorende lijst II,

tot het plegen van welk misdrijf verdachte op 26 februari 2014 te [plaats] , opzettelijk behulpzaam is
geweest,1 door aan die onbekend gebleven persoon/personen en/of die [betrokkene 1] voornoemd
pand voor het kweken van hennepplanten ter beschikking te stellen;”

5. Deze bewezenverklaring steunt op de volgende bewijsmiddelen:

“1. een op de bij de wet voorgeschreven wijze opgemaakt proces-verbaal, OPS-dossiernummer
2014010092 en 2016036821 (blz. 1 e.v.) - gesloten op 26 april 2017, door [verbalisant 1] ,
hoofdagent van politie, houdende - zakelijk weergegeven - het relaas van verbalisant:

Op 7 februari 2014 is er bij de Politie Flevoland een melding binnen gekomen. In die melding stond
“Hennepplantage op het adres [a-straat 1] te [plaats] . Er woont een oudere dame op dit adres, maar
de planten zijn van [betrokkene 1] .”

Uit een warmtemeting op 24 februari 2014 bleek dat er sprake was van een verdenking vervaardigen
softdrugs op de locatie [a-straat 1] te [plaats] .

2. een op de bij de wet voorgeschreven wijze opgemaakt proces-verbaal van aantreffen
hennepkwekerij met bijlagen (foto’s) - als bijlage gevoegd bij OPS-dossiernummer 2014010092 en
2016036821 (blz. 15 e.v.) - gesloten op 26 februari 2014, proces-verbaalnummer 2014010092, door
[verbalisant 2] , hoofdagent van politie, houdende - zakelijk weergegeven - het relaas van
verbalisant:

Op 26 februari 2014 stelde ik een onderzoek in op het adres [a-straat 1] te [plaats] vanwege een
verdenking van de Opiumwet. Op genoemd adres staat ingeschreven [verdachte] , geboren te
[geboorteplaats] op [geboortedatum] 1944.

In voormelde woning werd ter opsporing en inbeslagneming op grond van artikel 9, lid 1 onder b, van
de Opiumwet en artikel 96 van het Wetboek van Strafvordering binnengetreden krachtens een op 26
februari 2014 afgegeven machtiging van de hulpofficier van justitie N. Knoop, inspecteur van politie.

Na het binnentreden zag ik het volgende: Ik zag dat de woning bewoond werd. Ik zag dat de begane
grond van de woning geen bijzonderheden voor wat betreft het telen van hennep vertoonde. Middels
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een trap in de gang van de woning bereikte ik de overloop van de eerste en tevens bovenste
verdieping. Ik zag hier een deur naar een ruimte en een open ruimte wat dienstdeed als washok. In
dit washok zag ik een dikke luchtslang uit de muur uit de kamer ernaast komen. Ik zag dat deze
luchtslang eindigde in dit washok en ik voelde en hoorde dat hierin warme lucht werd uitgeblazen. Ik
zag dat het raam van dit washok was geblindeerd met houten platen. Ik zag dat er op het behang
aan de muren in dit washok schimmelvorming was ontstaan. Schimmelvorming ontstaat na lange tijd
en wordt bevorderd door de warme en vochtige luchtstroom afkomstig uit de luchtslang. Ik rook in dit
washok een hennepgeur, kennelijk afkomstig van de lucht uit de luchtslang. Achter de deur was een
kamer aanwezig met in deze kamer een met houten en gipsen platen opgebouwde ruimte. In deze
ruimte zag ik een schakelbord aan het kweekhok hangen. Ik zag dat er aan dit bord 13
voorschakelaars hingen. Ook hing er een tijdschakelaar aan dit bord. Op de grond voor dit bord zag ik
een mobiele airco-unit staan. Op de grond lagen 2 verlichtings-armaturen. Ook lagen er droognetten,
bestemd om gerooide hennep te drogen. In deze droognetten lag een knipschaar. Aan deze
knipschaar zaten hennepresten. Ook in de droognetten zaten hennepresten. Er stond een waterton
met daarin een dompelpomp. Ook stonden er diverse gebruikte en volle jerrycans en flessen met
groeimiddelen en insecticiden. Er hing een temperatuurventilatieregelaar. Er hing aan de kweekruimte
een luchtslang gekoppeld aan een ventilator. In de ruimte stonden meerdere materialen voor de bouw
van kweekruimtes. Er lag een PVC-buis met productiedatum “25-03-12”. Op de gebouwde
kweekruimte lagen twee slakkenhuisventilatoren.

In de kweekruimte stonden 175 hennepplanten. Ik zag dat de planten werden gekweekt in een grote
bak met verrijkte aarde. Ik zag dat de planten van vloeistof werden voorzien door een
irrigatiesysteem. Ik zag dat er 12 lampen en 13 armaturen hingen. Ik zag dat één van de lampen een
productiedatum had van juli 2010 (code oG). In de kweekruimte hingen twee koolstoffilters. Ik zag dat
deze koolstoffilters sterk vervuild waren. In de kweekruimte hing een ventilator. Ik zag dat de bladen
van deze ventilator vervuild waren met stof. Ik zag in de ruimte een thermo-hygrometer hangen. Ook
hing er een temperatuurventilatieregelaar. De luchtverversing en luchtafvoer werd geregeld door een
aan- en afzuiginstallatie.

Ik stelde voor een representatieve bemonstering een aantal hennepplanten veilig. Door een politie-
expert is een proces-verbaal opgemaakt omtrent het testen van de aangetroffen hennepplanten.

3. een foto van de afvoerpijpen op de bovenverdieping van de woning van verdachte - als bijlage
gevoegd bij OPS-dossiernummer 2014010092 en 2016036821 (blz. 33) - door het hof te bezigen als
een schriftelijk bescheid als bedoeld in artikel 344 van het Wetboek van Strafvordering:

[afbeelding foto, AG]

4. een op de bij de wet voorgeschreven wijze opgemaakt proces-verbaal van bevindingen - als bijlage
gevoegd bij OPS-dossiernummer 2014010092 en 2016036821 (blz. 35) - gesloten op 26 februari
2014, proces-verbaalnummer PL2542-2014010092-7, door [verbalisant 3] , surveillant van politie,
houdende - zakelijk weergegeven - het relaas van verbalisant:

Op 26 februari 2014 werd door mij een onderzoek ingesteld in verband met een vermoedelijke
overtreding van de Opiumwet. Het onderzoek vond plaats aan een hoeveelheid plantendelen die
inbeslaggenomen waren tijdens een onderzoek ingevolgde de Opiumwet naar aanleiding van het
aantreffen van een inwerkingzijnde hennepkwekerij op het adres [a-straat 1] te [plaats] .

Uit de aangeboden hoeveelheid plantenmateriaal werd door mij een representatief monster genomen.
Dit monster werd door mij getest conform het gestelde in de “Forensisch technische norm 120.02”,
waarbij door mij gebruik werd gemaakt van een cannabis test van het merk MMC International,
expiratiedatum december 2016.

Ik zag dat de test een duidelijke positieve kleurreactie gaf indicatief voor THC, zijnde de werkzame
stof in hennep en hashish. Met hennep wordt bedoeld elk deel van de plant van het geslacht
Cannabis (hennep), waaraan de hars niet is onttrokken, met uitzondering van de zaden. De
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bovenstaande hennep is vermeld op lijst II behorende bij de Opiumwet en verboden in artikel 3 en
strafbaar gesteld in artikel 11 van de Opiumwet.

5. een aangifte opgemaakt door [betrokkene 2] namens Liander B.V. - als bijlage gevoegd bij OPS-
dossiernummer 2014010092 en 2016036821 (blz. 39 e.v.) - door het hof te bezigen als een schriftelijk
bescheid als bedoeld in artikel 344 van het Wetboek van Strafvordering, inhoudende:

Pleegplaats [plaats] , adres [a-straat 1] .

Fraudespecialist (M08) en [betrokkene 3] van de politie Flevoland hebben aan de hand van indicatoren
vastgesteld dat er sprake is geweest van meerdere oogsten in de periode van december 2012 tot 26
februari 2014.

6. een op de bij de wet voorgeschreven wijze opgemaakt proces-verbaal van bevindingen - als bijlage
gevoegd bij OPS-dossiernummer 2014010092 en 2016036821 (blz. 37 e.v.) - gesloten op 4 april 2014,
proces-verbaalnummer PL2542-2014010092-14, door [verbalisant 2] , hoofdagent van politie, en
[verbalisant 4] , aspirant van politie, houdende - zakelijk weergegeven, - het relaas van verbalisanten
of één hunner:

Op 26 februari 2014 bevonden wij ons op de [a-straat 1] te [plaats] . In de woning troffen wij een
inwerking zijnde hennepkwekerij aan. Tijdens het onderzoek in deze woning kwam er op straat een
vrouw aangelopen. Wij zagen dat deze vrouw min of meer werd meegetrokken door een andere
vrouw. Wij kregen sterk de indruk dat de vrouw met tegenzin naar de woning, waar wij ons
bevonden, liep.

Ik, [verbalisant 2] , stelde mij voor aan deze vrouw en legitimeerde mij. De vrouw antwoordde mij
direct dat zij niets wist van wat er boven in haar woning plaatsvond. Ik had op dat moment verder
nog niets tegen deze vrouw gezegd. Deze vrouw bleek de bewoonster van de [a-straat 1] en na
legitimatie bleek zij te zijn [verdachte] .

Wij deelde [verdachte] mede dat er in haar woning een in werking zijnde hennepkwekerij was
aangetroffen.

Ik, [verbalisant 2] , deelde [verdachte] de cautie mede. Wij hoorden [verdachte] zeggen dat zij van
niets wist en dat zij nooit boven kwam. Wij zagen dat zij zeer zenuwachtig was. Wij hadden
geconstateerd dat er op de overloop op de eerste verdieping een wasmachine stond. Wij
confronteerden [verdachte] hiermee en zij verklaarde alleen boven te komen om de was te doen.

Ik, [verbalisant 2] , vroeg [verdachte] wie er dan wel boven in haar woning kwam. [verdachte] gaf aan
dat dit de zoon van [betrokkene 4] was.2 Ons is ambtshalve bekend dat de zoon van [betrokkene 4]
[betrokkene 1] is.’

6. Het hof heeft voorts in een nadere bewijsoverweging overwogen:

“Het hof is van oordeel dat het door verdachte gevoerde verweer strekkende tot vrijspraak van het
onder 1 tenlastegelegde wordt weersproken 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 te twijfelen.

Verdachte heeft bij haar verhoor door de politie verklaard da[t] zij alleen in de woning woont, dat zij
beneden woont en slaapt en dat zij één keer in de twee maanden boven komt om de was te doen
maar dat zij lang niet boven is geweest. De was die boven hing was van haar geruime tijd geleden
overleden dochter. Dit laatste acht het hof ongeloofwaardig.

De hennepkwekerij is ongeveer 14 maanden in bedrijf geweest en het hof acht het niet aannemelijk
dat verdachte in die periode nimmer iets geroken zou hebben. Daarnaast is zij in die periode een
aantal keren op de bovenverdieping van haar woning geweest en, gelet op de foto in het dossier,
moet zij de afvoerpijpen (voor de lucht uit de kweekruimte) hebben gezien. Nu verdachte niet heeft
ingegrepen heeft zij opzettelijk gelegenheid geboden dat er in haar huis een hennepkwekerij werd
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geëxploiteerd.

Bij dit al betrekt het hof dat verdachte, nadat één van de verbalisanten zich legitimeerde en nog
voordat hij iets tegen haar zei, zij dadelijk heeft verklaard dat zij niets wist van wat er boven in haar
woning plaatsvond.”

7. Het middel, bezien in samenhang met de toelichting daarop, bevat ten aanzien van de
bewezenverklaarde medeplichtigheid aan de hennepteelt twee klachten. Allereerst wordt aangevoerd
dat uit de inhoud van de gebezigde bewijsmiddelen geen actieve gedraging van de verdachte blijkt
waaruit kan worden afgeleid dat zij het pand beschikbaar heeft gesteld. De steller van het middel
voert met verwijzing naar HR 19 november 2019, ECLI:NL:HR:2019:1812, NJ 2020/38, m.nt. Vellinga
aan dat ook bekendheid met het telen van hennep door een medeverdachte niet zonder meer
voldoende is voor het doen ontstaan van een rechtsplicht voor de verdachte tot het beletten of (doen)
beëindigen daarvan. Het hof zou dat hebben miskend door te overwegen dat, nu de verdachte niet
heeft ingegrepen, zij opzettelijk gelegenheid heeft geboden dat in haar huis een hennepkwekerij
werd geëxploiteerd. Het oordeel van het hof dat de verdachte opzettelijk behulpzaam is geweest door
het pand ter beschikking te stellen is derhalve niet toereikend gemotiveerd, althans geeft blijk van
een onjuiste rechtsopvatting, aldus de steller van het middel. Hierop voortbordurend bevat het middel
voorts de klacht dat bij de verdachte het voor een bewezenverklaring van medeplichtigheid aan
hennepteelt vereiste 'dubbele opzet' ontbreekt.

8. Art. 48 Sr luidt als volgt:

"Als medeplichtigen van een misdrijf worden gestraft:

1°. zij die opzettelijk behulpzaam zijn bij het plegen van het misdrijf;

2°. zij die opzettelijk gelegenheid, middelen of inlichtingen verschaffen tot het plegen van het misdrijf."

9. In art. 48 Sr worden twee, niet altijd scherp van elkaar te onderscheiden, vormen van
medeplichtigheid omschreven: het "behulpzaam zijn bij het plegen van het misdrijf" (gelijktijdige of
simultane medeplichtigheid) en het "gelegenheid, middelen of inlichtingen verschaffen tot het plegen
van het misdrijf" (voorafgaande of consecutieve medeplichtigheid).3 De vraag of bij toepassing van
deze bepaling de beide vormen van medeplichtigheid strikt kunnen of moeten worden afgebakend ten
opzichte van elkaar, is door de Hoge Raad in ontkennende zin beantwoord.4 Voor beide vormen geldt –
en daarin is het kernverwijt bij medeplichtigheid gelegen – dat het door een ander begaan misdrijf
wordt bevorderd en/of vergemakkelijkt.5 Evenals uitlokking is medeplichtigheid een indirecte
deelnemingsvorm,6 hetgeen betekent dat betrokkenheid in die sfeer pas strafbaar is indien
daadwerkelijk een bepaald strafbaar grondfeit is begaan. Met dit zogenoemde vereiste van
accessoriteit7 hangt samen dat de medeplichtigheid objectief gezien enig effect moet hebben gehad,
dat wil zeggen een aantoonbare bijdrage aan het begane misdrijf moet hebben geleverd.8 Maar niet
hoeft de bijdrage van de medeplichtige van doorslaggevende of substantiële betekenis te zijn; de eis
dat de handelingen van de medeplichtige een "adequate causale bijdrage" aan het grondfeit moeten
hebben geleverd, vindt geen steun in het recht.9

10. Een ander uitgangspunt – naast accessoriteit – is dat de deelnemer opzet, en zelfs een dubbel
opzet, moet hebben (gehad).10 Het opzetvereiste is voor zowel de voorafgaande als de gelijktijdige
medeplichtigheid uitdrukkelijk in de wet opgenomen. Voor een bewezenverklaring van het opzettelijk
verschaffen van gelegenheid tot het misdrijf – bijvoorbeeld het telen van hennep – is een dubbel
opzet vereist, nu het opzet niet alleen gericht moet zijn geweest op het verschaffen van die
gelegenheid, maar, al dan niet in voorwaardelijke vorm, ook op het gronddelict.11

11. Medeplichtigheid manifesteert zich veelal in actief handelen. Dat neemt niet weg dat strafbare
passiviteit hier eveneens mogelijk is. In dat geval bestaat medeplichtigheid uit het opzettelijk niet
beletten, dus uit nalaten, terwijl ingevolge een rechtsplicht handelen geboden is. In
Noyon/Langemeijer/Remmelink wordt erop gewezen dat dan doorgaans sprake is van de figuur van
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voorafgaande medeplichtigheid, en wel door het verschaffen van gelegenheid.12 In dezelfde zin De
Hullu, die in dat verband het volgende schrijft (met weglating van voetnoten):

“Medeplichtigheid (vooral gelegenheid geven) kan uit passiviteit, uit niets-doen bestaan. Maar alleen
waar handelen zou zijn geboden, kan niet-handelen medeplichtigheid opleveren. Hetzelfde punt
speelt in het algemeen bij omissiedelicten. Er moet daarom een rechtsplicht tot handelen worden
vastgesteld voordat nalaten als medeplichtigheid kan worden aangemerkt. [...].

Opvallend is hierbij wel de niet op een concrete wetsbepaling, maar op de omstandigheden van het
geval gestoelde rechtsplicht die - op een overigens aansprekende wijze - beslissend is. De Hoge Raad
noemt dit 'de zogenoemde passieve medeplichtigheid', en daarvan is in het algemeen sprake wanneer
'iemand in strijd met een op hem rustende rechtsplicht opzettelijk nalaat te beletten dat het misdrijf
wordt gepleegd'. Dat de rechtsplicht bijzondere aandacht verdient, bleek uit de overweging dat
'kennis omtrent het voornemen van een ander tot het plegen van een misdrijf niet zonder meer
voldoende is voor het doen ontstaan van de rechtsplicht tot openbaarmaking van die kennis en het
aldus beletten van dat misdrijf'.

Ook bij medeplichtigheid bestaat een vloeiende overgang tussen doen en laten, en het kan eveneens
om een combinatie daarvan gaan. Daarom kon aan iemand medeplichtigheid tot brandstichting door
gelegenheid verschaffen worden verweten doordat hij zijn huis 'heeft verlaten opdat er voor de
mededaders gelegenheid was brand te stichten'. Dan komt de nadruk op het opzet te liggen, nu het
op zichzelf een onschuldige, alledaagse handeling betreft.”13

12. Voor zover het middel de klacht bevat dat van medeplichtigheid geen sprake kan zijn aangezien uit
de door het hof gebezigde bewijsmiddelen niet blijkt van een actieve gedraging van de verdachte, kan
het niet slagen. Medeplichtigheid kan immers bestaan uit passief blijven terwijl een rechtsplicht noopt
tot het beletten of doen beëindigen van de bewuste strafbare situatie.14 Ook in geval van het ter
beschikking stellen van een pand (hetgeen overigens een activum impliceert) laat zo een situatie zich
onder omstandigheden denken. In weerwil van het middel, getuigt het bestreden oordeel van het hof
op dat punt niet van een onjuiste rechtsopvatting.

13. In de voorliggende zaak heeft het hof bewezenverklaard dat de verdachte “opzettelijk
behulpzaam is geweest” tot15 het telen van hennep, terwijl het hof in zijn bewijsmotivering heeft
overwogen dat de verdachte, doordat zij niet heeft ingegrepen, opzettelijk gelegenheid heeft
geboden tot het exploiteren van een hennepkwekerij in haar woning. Aldus heeft het hof de
gelijktijdige en de voorafgaande medeplichtigheid niet zuiver van elkaar onderscheiden. De steller van
het middel merkt dit ook op, maar wenst daarover niet te klagen gelet op de rechtspraak van de Hoge
Raad ter zake (hierboven in randnummer 9 en voetnoot 4 door mij aangehaald). Ik laat dit punt dan
ook rusten in het vervolg van mijn conclusie.

14. In de zaak die leidde tot HR 19 november 2019, ECLI:NL:HR:2019:1812, NJ 2020/38, m.nt.
Vellinga, het arrest waarop de steller van het middel een beroep doet, had het hof vastgesteld dat (i)
de verdachte samen met de medeverdachte (haar man) als hoofdbewoner en mede-eigenaar van de
gezamenlijke woning de beschikking had over dat pand, (ii) de medeverdachte betrokken was bij een
hennepkwekerij die was gevestigd in twee ruimtes in de woning waar hij de daar gekweekte planten
verzorgde, (iii) de verdachte van die hennepkwekerij wist en (iv) de verdachte deze situatie in stand
had gelaten. Het hof had op basis van deze vaststellingen bewezenverklaard dat de verdachte aan de
medeverdachte opzettelijk gelegenheid had verschaft tot het telen van hennep. De Hoge Raad achtte
dat oordeel niet toereikend gemotiveerd omdat het hof geen omstandigheden had vastgesteld die
erop duidden dat actieve gedragingen van de verdachte gelegenheid verschaften tot de hennepteelt
door de medeverdachte in de woning. De Hoge Raad overwoog voorts (rov. 2.3):

“De enkele, niet nader geconcretiseerde overweging van het hof dat de verdachte de ruimtes aan [de
medeverdachte] ter beschikking heeft gesteld, maakt dat niet anders, in aanmerking genomen dat zij
met [de medeverdachte] hoofdbewoner en mede-eigenaar van de gezamenlijke woning was zodat
[de medeverdachte] kennelijk die ruimtes reeds ter beschikking had (cursivering van mij, AG). Daarbij
komt dat ook bekendheid met het telen van hennep door [de medeverdachte], anders dan het hof
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met de verwijzing naar het in stand laten van de situatie kennelijk voor ogen stond, niet zonder meer
voldoende is voor het doen ontstaan van een rechtsplicht voor de verdachte tot het beletten of (doen)
beëindigen daarvan”.

15. In de bewijsoverweging van het hof in de voorliggende zaak ligt als zijn oordeel besloten dat de
verdachte wist dat in haar woning een hennepkwekerij aanwezig was. Het hof heeft daartoe immers
onder meer overwogen dat de hennepkwekerij ongeveer 14 maanden in bedrijf is geweest en dat het
hof het niet aannemelijk acht dat de verdachte in die periode nimmer iets zou hebben geroken, terwijl
zij daarnaast in die periode een aantal keren op de bovenverdieping van haar woning is geweest en
daar, gelet op de foto in het dossier, de afvoerpijpen (voor de lucht uit de kweekruimte) moet hebben
gezien. Dat oordeel is niet onbegrijpelijk en toereikend gemotiveerd, waarbij overigens ook nog
betrokken kan worden dat blijkens bewijsmiddel 6 de verdachte onmiddellijk tegen de zich
legitimerende verbalisant zei dat zij niet wist van wat er boven in haar woning plaatsvond hoewel op
dat moment er verder nog niets tegen haar gezegd was. Dat het middel over deze opzetvorm verder
niet klaagt, kan ik dan ook goed volgen.

16. Het middel richt zijn pijlen met name op de wijze waarop de verdachte op grond van de
bewijsvoering van het hof opzettelijk behulpzaam is geweest, dan wel opzettelijk de gelegenheid
heeft verschaft door het ter beschikking stellen van haar woning.

17. Het hof heeft, als vervolg op zijn (impliciete) oordeel dat de verdachte van de aanwezigheid van
de hennepkwekerij in haar woning wist, overwogen, dat nu de verdachte niet heeft ingegrepen zij
opzettelijk gelegenheid heeft geboden dat er in haar huis een hennepkwekerij werd geëxploiteerd.
Daarbij heeft het hof betrokken dat de verdachte, nadat één van de verbalisanten zich legitimeerde
en nog voordat hij iets tegen haar zei, zij dadelijk heeft verklaard dat zij niets wist van wat er boven
in haar woning plaatsvond.

18. Ik heb mij – mede tegen de achtergrond van de noot van Vellinga onder HR 19 november 2019,
ECLI:NL:HR:2019:1812 – afgevraagd of in deze zaak niet sprake is van actieve medeplichtigheid.
Volgens de bewezenverklaring gaat het immers om het ter beschikking stellen van het pand voor het
kweken van hennepplanten. In die noot schrijft Vellinga onder meer:

“3. Medeplichtigheid kan zich voordoen in een actieve en in een passieve vorm. Niet alleen degene die
opzettelijk gelegenheid, middelen of inlichtingen verschaft tot het plegen van het misdrijf kan als
medeplichtige worden gestraft maar ook degene die in strijd met een op hem rustende rechtsplicht
opzettelijk nalaat te beletten dat het misdrijf wordt gepleegd. De eerste maakt zich schuldig aan
actieve medeplichtigheid, de laatste aan passieve medeplichtigheid (HR 27 november 2001, NJ
2002/517, m.nt. G. Knigge, r.o. 4.4).

4. De vraag rijst met welke vorm van medeplichtigheid we hier van doen hebben. Volgens de
bewezenverklaring gaat het om het ter beschikking stellen van de woning, dus naar het lijkt om
actieve medeplichtigheid. Aan de vraag of de verdachte heeft gehandeld in strijd met een op haar
rustende zorgplicht door te beletten dat in haar woning een hennepkwekerij wordt gedreven komen
we dan niet toe.

5. Dit betekent dat in cassatie de vraag centraal staat of de verdachte — in de woorden van de Hoge
Raad — enige actieve gedraging heeft verricht die kan worden aangemerkt als het ter beschikking
stellen van de woning voor het telen van hennep. Dat is niet het geval: “Het Hof heeft immers geen
omstandigheden vastgesteld die erop duiden dat actieve gedragingen van de verdachte gelegenheid
verschaften tot de hennepteelt door [verdachtes medebewoner] in de woning.” Verdachte wist van de
hennepkwekerij en liet deze ongemoeid, maar dat wil nog niet zeggen dat zij ruimten in de woning ter
beschikking heeft gesteld voor het telen van hennep door haar partner en medebewoner, aldus de
cassatierechter. Daarmee lijkt in cassatie het pleit beslecht.

6. Maar het valt op dat de Hoge Raad in zijn overwegingen de nadruk legt op het ‘gelegenheid
verschaffen’ en niet louter op de wijze waarop dit volgens de bewezenverklaring is geschied, het ter
beschikking stellen van de woning. Zo gezien kan de bewezenverklaring ook enige vorm van passieve
medeplichtigheid omvatten. Kennelijk is de Hoge Raad die opvatting toegedaan. Want hij overweegt
ter toetsing van de onderbouwing van de bewezenverklaring mede dat ook bekendheid met het telen
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van hennep door de medebewoner niet zonder meer voldoende is voor het doen ontstaan van een
rechtsplicht voor de verdachte tot het beletten of (doen) beëindigen daarvan.

7. Met deze laatste overweging maakt de Hoge Raad duidelijk dat het hof op dit punt kennelijk van
een verkeerde opvatting is uitgegaan. Ter motivering van de bewezenverklaring overwoog het hof
immers in navolging van de rechtbank dat de verdachte wist dat er een hennepkwekerij in de woning
werd aangelegd en dat zij deze situatie vervolgens in stand had gelaten. Ook als de
bewezenverklaring zo zou kunnen worden uitgelegd dat deze passieve medeplichtigheid omvat, had
deze overweging de bewezenverklaring dus niet kunnen dragen.”

19. Gelet echter op de overweging van het hof dat de verdachte niet heeft ingegrepen, waardoor zij
opzettelijk de gelegenheid heeft geboden dat in haar huis een hennepkwekerij werd geëxploiteerd,
ga ik er vanuit dat het hof van oordeel is dat de verdachte zich heeft schuldig gemaakt aan een
passieve vorm van medeplichtigheid.16

20. Dat de Hoge Raad in het arrest van 19 november 2019 overwoog dat ook bekendheid met het
telen van hennep door de medeverdachte niet zonder meer voldoende is voor het doen ontstaan van
een rechtsplicht voor de verdachte tot het beletten of (doen) beëindigen daarvan, hangt samen met
de concrete omstandigheden van die zaak. Dat neemt niet weg – hetgeen mijns inziens door de
steller van het middel wordt miskend – dat er situaties denkbaar zijn waarin voor de verdachte wel
een rechtsplicht bestaat tot het beletten of (doen) beëindigen van het telen van hennep in de eigen
woning. Een belangrijk verschil met de onderhavige zaak is dat in het arrest van 19 november 2019
sprake was van een medeverdachte die, samen met de verdachte, als hoofdbewoner en mede-
eigenaar van de gezamenlijke woning de beschikking had over het pand waarin de hennepkwekerij
was aangetroffen en als zodanig kennelijk de bedoelde ruimtes in de woning reeds ter beschikking
had. In de onderhavige zaak stond de verdachte als enige op het adres [a-straat 1] te [plaats]
ingeschreven en bewoonde zij deze woning alleen, en heeft zij als enig bewoner van haar woning de
ruimte waarin de hennepkwekerij werd aangetroffen daarvoor ter beschikking gesteld.

21. Met die laatstgenoemde omstandigheid komt de onderhavige zaak in belangrijke mate overeen
met de zaak die voorlag in HR 19 december 2017, ECLI:NL:HR:2017:3202, NJ 2018/50, waar de
verdachte ook de (enig) eigenaar was van de woning waarin de hennepkwekerij werd aangetroffen.
Die verdachte was door het hof onder meer veroordeeld voor het medeplegen van het opzettelijk
telen van hennepplanten. Bij de bewezenverklaring had het hof in het bijzonder in aanmerking
genomen dat a. de verdachte wist dat de hennepplantage in haar woning aanwezig was, b. zij aan de
opbouw en exploitatie van de kwekerij geen einde had gemaakt hoewel dat als enig eigenaar van de
woning in haar macht lag, c. zij had toegestaan dat de kwekerij werd gefinancierd uit
gemeenschappelijke gelden en d. zij profiteerde of zou profiteren van de opbrengsten van de
kwekerij. De Hoge Raad zag daarin echter (nog) geen medeplegen gelegen, maar wel kwam blijkens
rechtsoverweging 2.5 medeplichtigheid in beeld: "Deze omstandigheden zijn niet zonder meer
voldoende om te kunnen aannemen dat de verdachte het opzettelijk telen van hennepplanten heeft
medegepleegd nu zij in de kern niet meer inhouden dan dat de verdachte aan een ander gelegenheid
en middelen heeft verschaft voor het telen van hennepplanten in haar woning, hetgeen op het eerste
gezicht duidt op gedragingen die met medeplichtigheid in verband worden gebracht, en dat zij heeft
geprofiteerd of zou profiteren van de opbrengst van dat telen." Uit dit arrest blijkt dat het niet-
beëindigen van de opbouw en exploitatie van een hennepkwekerij door de eigenaar van een woning,
terwijl het beletten wel in zijn macht ligt, het verschaffen van gelegenheid voor het telen van
hennepplanten kan opleveren.

22. Het voorgaande brengt mee dat het hof aan zijn (deels impliciete) overwegingen dat (i) de
verdachte wist dat in haar woning een hennepkwekerij aanwezig was en dat (ii) zij niet heeft
ingegrepen en dus aan de exploitatie van die hennepkwekerij in haar woning geen einde heeft
gemaakt de niet-onbegrijpelijke (eveneens deels impliciete) gevolgtrekking heeft verbonden dat de
verdachte daarmee opzettelijk de gelegenheid heeft geboden dat er in haar huis een hennepkwekerij
werd geëxploiteerd, terwijl het in haar macht lag om die exploitatie van die hennepkwekerij te
beëindigen en zij dit (ingevolge een rechtsplicht) had moeten doen. Het oordeel van het hof dat de
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verdachte daarmee opzettelijk behulpzaam is geweest bij dan wel opzettelijk de gelegenheid heeft
verschaft tot het telen van hennep door een of meer onbekend gebleven personen en/of [betrokkene
1] met elkaar, althans door één van hen, en dat haar opzet was gericht op dit misdrijf, is (mede bezien
in licht van HR 19 december 2017, ECLI:NL:HR:2017:3202, NJ 2018/50)17 niet onbegrijpelijk en
toereikend gemotiveerd.

23. Het middel faalt.

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

25. Deze conclusie strekt tot verwerping van het beroep.

De Procureur-Generaal

bij de Hoge Raad der Nederlanden

Kennelijk per abuis is bewezenverklaard “tot het plegen bij welk misdrijf”. Dat moet ingevolge het
bepaalde in art. 48 onder 1° Sr zijn: “bij”. Zie nader hierna in de randnummers 8, 9 en 13.

Noot van mij, AG: uit het proces-verbaal van de terechtzitting in eerste aanleg op 29 juni 2018, p. 3
blijkt dat de verdachte onder meer heeft verklaard dat zij goed contact had met haar vorige buren van
wie [betrokkene 4] haar buurman was en dat zij, de vorige buren, zijn verhuisd na het overlijden van
[betrokkene 4] .

Hetgeen hierna in de randnummers 9, 10 en 11 volgt, is ontleend aan mijn conclusie voorafgaand
aan HR 19 november 2019, ECLI:NL:HR:2019:1812, NJ 2020/38, m.nt. Vellinga.

HR 22 maart 2011, ECLI:NL:HR:2011:B02629, NJ 2011/341, m.nt. Schalken (rov. 2.2).

HR 22 maart 2011, ECLI:NL:HR:2011:BO2629, NJ 2011/341, m.nt. Schalken (rov. 2.2). Zie ook HR 2
december 2014, ECLI:NL:HR:2014:3474, NJ 2015/390, m.nt. Mevis (rov. 3.2.1).

G. Knigge & H.D. Wolswijk, Het materiële strafrecht, Deventer: Kluwer 2015, p. 259.

Dit is "een belangrijk uitgangspunt voor strafbare deelneming als algemeen leerstuk", aldus J. de
Hullu in Materieel strafrecht, Over algemene leerstukken van strafrechtelijke aansprakelijkheid naar
Nederlands recht, Deventer: Kluwer 2018, p. 445.

Daarbij merk ik overigens op dat het gronddelict niet hoeft te zijn voltooid. Ook aan strafbare poging
of aan strafbare voorbereiding kan worden deelgenomen in de zin van de wet; zie art. 78 Sr.

HR 8 januari 1985, ECLI:NL:HR:1985:AC0142, NJ 1988/6, m.nt. Van Veen, HR 10 juni 1997,
ECLI:NL:HR:1997:ZD0749, NJ 1997/585 en HR 7 april 1998, ECLI:NL:HR:ZD1001, NJ 1998/558.

Zie daarover nader Noyon/Langemeijer/Remmelink, Het Wetboek van Strafrecht, art. 48, aant. 7
(bewerkt door prof. mr. A.J. Machielse; bijgewerkt t/m 17 juli 2017) en De Hullu, a.w., p. 449-453.

HR 18 juni 2019, ECLI:NL:HR:2019:964 (in deze zaak kon niet zonder meer uit de gebezigde
bewijsmiddelen worden afgeleid dat de verdachte, iemand die zijn woning had onderverhuurd,
opzettelijk gelegenheid had verschaft tot het opzettelijk telen van hennep) en eerder al: HR 13
november 2001, ECLI:NL:HR:2001:AD4372, NJ 2002/245 (rov. 3.4), HR 28 juni 2011,

AG
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12

13

14

15

16

17

ECLI:NL:HR:2011:BQ1961, NJ 2011/319 (rov. 2.3) en HR 14 februari 2017, ECLI:NL:HR:2017:226, NJ
2017/107 (rov. 2.3).

A.w., art. 48, aant. 9.

De Hullu, a.w., p. 497-498.

Vgl. ook HR 27 november 2001, ECLI:NL:HR:2001:AD4434, NJ 2002/517, m.nt. G. Knigge (rov. 4.4).

Zie mijn voetnoot 1.

Vgl. hiervoor in randnummer 18 de noot van Vellinga onder 6 bij HR 19 november 2019,
ECLI:NL:HR:2019:1812, NJ 2020/38.

Een verschil is wel dat in de onderhavige zaak niet is bewezenverklaard dat de verdachte heeft
toegestaan dat de financiering van de kwekerij (gedeeltelijk) plaatsvond met geld van haar en dat zij
profiteerde of zou profiteren van de opbrengsten van de kwekerij, maar dit verschil maakt naar het mij
voorkomt de redenering die gelet op de omstandigheden van de onderhavige zaak naar de slotsom
medeplichtigheid leidt niet anders.
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2.2.1

2.2.2

2.1

Datum 14 september 2021

ARREST

op het beroep in cassatie tegen een arrest van het gerechtshof 's-Hertogenbosch van 16 september
2019, nummer 20-000896-17, in de strafzaak

tegen

[verdachte] ,

geboren te [geboorteplaats] op [geboortedatum] 1985,

hierna: de verdachte.

Het beroep is ingesteld door de verdachte. Namens deze hebben A.B.E. van Kan en A. Cinar, beiden
advocaat te Heerlen, bij schriftuur en aanvullende schriftuur een cassatiemiddel voorgesteld. De
schrifturen zijn aan dit arrest gehecht en maken daarvan deel uit.

De advocaat-generaal T.N.B.M. Spronken heeft geconcludeerd tot vernietiging van het bestreden
arrest en tot terugwijzing van de zaak naar het gerechtshof ’s-Hertogenbosch, teneinde op het
bestaande hoger beroep opnieuw te worden berecht en afgedaan.

Het cassatiemiddel klaagt onder meer over het oordeel van het hof dat de verdachte opzettelijk
behulpzaam is geweest bij het medeplegen van het vervaardigen van amfetamine.

Ten laste van de verdachte heeft het hof bewezenverklaard dat:

“ [medeverdachte 5] en [medeverdachte 4] en [medeverdachte 6] en [medeverdachte 1] en
[medeverdachte 3] op 26 maart 2015 te Well, gemeente Bergen, tezamen en in vereniging,
opzettelijk hebben vervaardigd, een hoeveelheid van een materiaal bevattende amfetamine,
zijnde amfetamine een middel vermeld op de bij de Opiumwet behorende lijst I, bij het
plegen van welk misdrijf verdachte opzettelijk behulpzaam is geweest door de woning
gelegen aan [a-straat 1] aan die [medeverdachte 5] en [medeverdachte 4] en
[medeverdachte 6] en [medeverdachte 1] en [medeverdachte 3] ter beschikking te stellen.”

Deze bewezenverklaring steunt op de volgende bewijsvoering:

“Bewijsmiddelen

Naar aanleiding van een melding door de regionale meldkamer te Limburg omstreeks 16.20
uur ging de politie op 26 maart 2015 naar de woning gelegen aan [b-straat 1] te Well.
Volgens de melding zou er een schietpartij hebben plaatsgevonden. (...)

In het kader van het onderzoek is [betrokkene 1] als getuige gehoord. [betrokkene 1] heeft
verklaard dat hij op 26 maart 2015 over de [b-straat ] reed. Op de kruising van de [a-straat ]

1 Procesverloop in cassatie

2 Beoordeling van het cassatiemiddel
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te Well met de [b-straat ] zag [betrokkene 1] dat er vier mannen liepen. Deze mannen liepen
vanuit de [a-straat ] in de richting van de [b-straat ] naar het bos. Deze mannen droegen
allemaal minimaal één tas, waaronder een gele Jumbotas. Ook getuige [betrokkene 2] -
woonachtig aan [a-straat 2] te Well - zag dat op 26 maart 2015, omstreeks 16.20 uur, vier
personen in de richting van het bos liepen.

Verbalisanten [verbalisant 2] en [verbalisant 1] kwamen op 26 maart 2015, omstreeks 16.45
uur, aan bij de kruising van de [a-straat ] met de [b-straat ] . Deze verbalisanten hoorden
dat een collega een getuige had gesproken, die had verklaard dat vier mannen over de [a-
straat ] in de richting van de [c-straat] liepen. Deze vier mannen zouden bigshopper tassen
bij zich dragen. Naar aanleiding van deze informatie reden [verbalisant 2] en [verbalisant 1]
over de [a-straat ] in de richting van de [c-straat] . Na ongeveer een kilometer te hebben
gereden, zagen [verbalisant 2] en [verbalisant 1] dat een aantal personen in het bosperceel
liep en dat die personen tassen bij zich droegen. Omdat de politie nog uitging van een
mogelijke schietpartij, werd op versterking gewacht alvorens de in het bosperceel
waargenomen personen te benaderen.

Uiteindelijk zijn in het bosperceel vier mannen in de directe nabijheid van elkaar
aangehouden. Het gaat om [medeverdachte 4] , [medeverdachte 5] , [medeverdachte 1] en
[medeverdachte 6] . Deze personen zijn op 26 maart 2015 tussen omstreeks 16.50 uur en
omstreeks 17.00 uur aangehouden. Verbalisanten [verbalisant 1] , [verbalisant 2] en
[verbalisant 3] hebben gerelateerd dat zij hadden gezien dat in het bosperceel bij de drie
mannen die zij in het zicht hadden diverse bigshopper tassen c.q. tassen op de grond lagen.
In het bosperceel alwaar de mannen werden aangehouden, zijn verschillende goederen
aangetroffen, waaronder (big shopper) tassen. Het gaat om: Albert Heijn tassen
(bigshoppers, twee stuks) met daarin diverse zwarte latex handschoenen, lege blikjes, een
halfgelaatsmasker en kleding, een Jumbo tas, een Converse tas en een blauwe reistas met
daarin (onder andere) een halfgelaatsmakser, een filter in verpakking, veiligheidsbrillen in
verpakking en werkhandschoenen. Uit het rapport van het NFI d.d. 12 april 2018 volgt dat op
een hengsel van één van de tassen DNA-materiaal dat matcht met [medeverdachte 5] is
aangetroffen. Eveneens is DNA-materiaal dat matcht met [medeverdachte 5] aangetroffen op
de binnenrand van een (halfgelaats)masker. In beide gevallen is de matchkans kleiner dan
één op één miljard.

Voorts zijn onder [medeverdachte 4] , [medeverdachte 5] , [medeverdachte 1] en
[medeverdachte 6] diverse goederen aangetroffen:

- in de linkerbroekzak van [medeverdachte 4] is een paar zwarte latex handschoenen
aangetroffen en 99 sigarettenpeuken;

- in de broekzak van [medeverdachte 5] zijn twee gele briefjes aangetroffen.

- op één briefje staan diverse getallen en op het andere briefje staat:

‘stomen

80 of 85 liter

140 graden brengen,

stoompin erin

en op 155 houden tot aan einde,

stoomvat op 4 bar laten.’

- verbalisant [verbalisant 6] heeft daaromtrent gerelateerd dat hij vermoedde dat de op het
briefje geschreven tekst aantekeningen betreffen voor het productieproces van synthetische
drugs. [verbalisant 6] kreeg dit vermoeden omdat hij - door werkervaring bij het Team
Ondermijning - bekend is met het productieproces van synthetische drugs en hem bekend is
dat een stoomvat wordt gebruikt voor de productie van synthetische drugs;

- bij de fouillering van [medeverdachte 1] is een paar zwarte Pu-flex rubber handschoenen
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aangetroffen;

- voorts is bij de insluitingsfouillering van [medeverdachte 1] een sleutelbos aangetroffen.
Deze sleutelbos was voorzien van een klapsleutel, die toebehoort aan een voertuig van het
merk Volkswagen. Tevens hingen aan deze sleutelring een tweetal blanke sleutels en een
zwart transponderkastje met oranje knoppen. Verbalisanten zagen dat het erf waarop de
woning, [a-straat 1] te Well, stond, was omheind met een hekwerk. Aan de voorzijde van het
erf was een poort die toegang gaf tot het erf. Deze poort was voorzien van een op afstand
bestuurbare inrichting om de poort te kunnen openen. Verbalisanten constateerden dat met
de onder [medeverdachte 1] aangetroffen transponder de toegangspoort naar de woning
gelegen aan de [a-straat 1] te Well kon worden geopend;

- onder [medeverdachte 6] is een paar zwarte latex handschoenen aangetroffen. Voorts
blijkt dat ‑ tijdens de aanhouding - onder [medeverdachte 6] een plastic zak werd
aangetroffen. In deze plastic zak zat onder andere een blauwe spijkerbroek van het merk
Antony Morato, type Don Giovanni. In deze spijkerbroek werd een Nederlands rijbewijs
aangetroffen dat was afgegeven aan [medeverdachte 3] , geboren op [geboortedatum]
1992 te [geboorteplaats] . [medeverdachte 6] droeg een vest van hetzelfde merk, Antony
Morato, als de spijkerbroek, aangetroffen in deze tas en droeg een onderbroek van het merk
ZIKI, hetzelfde merk als de onderbroek, aangetroffen in deze tas.

Getuige [betrokkene 3] heeft verklaard dat hij op 26 maart 2015 twee personen zag lopen
bij de woning gelegen aan de [a-straat 1] te Well. De woning stond volgens [betrokkene 3]
al een aantal jaren leeg. [betrokkene 3] zag op een gegeven moment dat één van de twee
personen richting de poort liep van de woning gelegen aan de [a-straat 1] . Vervolgens
hoorde hij dat iemand aan de poort zat. Op het moment dat [betrokkene 3] zag dat de
politie in Well aanwezig was, heeft hij de meldkamer geïnformeerd over de omstandigheid
dat hij twee personen bij voornoemde woning had gezien. Naar aanleiding van de door
[betrokkene 3] gedane melding gaat de politie naar de woning gelegen aan de [a-straat 1]
te Well.

Verbalisanten [verbalisant 7] en [verbalisant 8] zagen dat aan de achterzijde van de woning
een personenauto stond geparkeerd. Het betrof een personenauto van het merk Toyota,
type Yaris, in de kleur grijs en voorzien van het kenteken [kenteken] . Uit het onderzoek is
gebleken dat voornoemde personenauto op naam stond van verhuurbedrijf [A] en dat de
auto was gehuurd door een persoon die zich heeft gelegitimeerd met een rijbewijs en een
paspoort als [medeverdachte 3] , geboren op [geboortedatum] 1992 te [geboorteplaats] .
Voorts zagen [verbalisant 7] en [verbalisant 8] dat er in de kamer op de begane grond van
de woning gelegen aan de [a-straat 1] te Well, diverse jerrycans en gasflessen stonden.
Tevens roken zij een penetrante chemische geur afkomstig uit de woning. Hierop ontstond
bij de verbalisanten het vermoeden dat er in de woning synthetische drugs werd
geproduceerd. In afwachting van de komst van de Landelijke Faciliteit Ondersteuning
Ontmanteling (LFO) werd de woning onder bewaking gesteld. Na verkenning van de woning
door medewerkers van het LFO op (onder andere) 26 maart 2015, van omstreeks 21.35 uur
tot 23.35 uur, blijkt dat een aantal ruimten van de woning in gebruik is ten behoeve van de
productie van amfetamine middels de Leuckartmethode met behulp van BMK:

- de woonkamer, ruimte A, was ingericht met productiemiddelen en chemicaliën ten behoeve
van de 1e en 2e kookstap van amfetamine en een stoomdestillatieopstelling bestaande uit
een rvs kookketel en een gemodificeerde gasfles (stoomgenerator) ten behoeve van het
zuiveren van de ruwe amfetamine-base(olie). Met behulp van een warmtebeeldcamera bleek
dat de stoomgenerator een temperatuur had van ongeveer 43 °C (omgevingstemperatuur
19 °C). Kennelijk was deze opstelling vrij recent gebruikt ten behoeve van het zuiveren van
de ruwe amfetamine-base(olie);

- een kamer, ruimte B, was ingericht ten behoeve van het afvoeren van vrijgekomen dampen
tijdens het vervaardigen van synthetische drugs in ruimte A. In deze ruimte stonden twee
1000 liter containers ingericht en in gebruik als gaswasser;
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- de keuken, ruimte C, was in gebruik voor de opslag van productiemiddelen en verpakkingen
met chemicaliën ten behoeve van de vervaardiging van synthetische drugs;

- een kamer, ruimte D, was ingericht en in gebruik met een groot aantal 120 liter
klemdekselvaten ten behoeve van het logen van de ruwe zure amfetamine-base(olie);

- een ruimte, ruimte E, was in gebruik ten behoeve van de opslag van verpakkingen met
chemicaliën;

- een douche, ruimte F, was in gebruik voor de opslag van een 220 liter dopvat.

Van de aangetroffen productiemiddelen en chemicaliën werden monsters genomen. Er
werden (onder meer) monsters genomen van: een maatbeker gevuld met in totaal ongeveer
vijftien liter vloeistof met vlies, een RVS pan gevuld met zure, bruinkleurige vloeistof, een
afvalemmer gevuld met circa 40 liter heldere vloeistof, een dopvat gevuld met ongeveer 150
liter bruine zure vloeistof. Uit het rapport van het NFI d.d. 11 april 2015 blijkt dat de
verschillende monsters amfetamine dan wel BMK bevatten. Amfetamine is vermeld op lijst I
van de Opiumwet, BMK op bijlage I van de Verordening EG nummer 273/2004 inzake
drugsprecursoren.

Gelet op hetgeen medewerkers van het LFO hebben aangetroffen, alsmede gelet op de
tijdsduur van de verschillende fasen van het productieproces, is het volgens het LFO zeer
aannemelijk dat de productieplaats langer dan drie dagen, dus vóór 23 maart 2015 op de
locatie ( [a-straat 1] te Well) aanwezig was. In totaal is (in de woonkamer en in ruimte D-
logen) 207,6 liter amfetaminebase(olie) aangetroffen. Met deze hoeveelheid aangetroffen
amfetaminebase(olie) is het mogelijk tussen de 269,8 (onversneden/zuiver/droog) en 415-
622 kilogram natte en mogelijk versneden amfetaminesulfaat/pasta te vervaardigen.

Uit het onderzoek blijkt dat de verdachte met de (voormalige) eigenaar van de woning
gelegen aan de [a-straat 1] te Well - [betrokkene 4] - een voorlopige koopovereenkomst is
overeengekomen en dat de verdachte vanaf september 2014 over de woning kon
beschikken. Hij heeft hier ook zelf gewoond.

In de keuken van de woning (ruimte C) is een stuk karton met aantekeningen aangetroffen.
Deze aantekeningen omschrijven onder andere de verhoudingen van chemicaliën die nodig
zijn voor de vervaardiging van amfetamine volgens de Leuckartmethode, alsmede de
tijdsduur die nodig is voor dit proces. Voorts is in de keuken een notitieblok met
aantekeningen gevonden, die eveneens de vervaardiging van amfetamine (in grotere
hoeveelheden) volgens de Leuckartmethode beschrijven. Op geschreven bladzijden uit dit, in
een la gevonden, notitieblok werden verschillende dactyloscopische sporen aangetroffen.
Meerdere van deze sporen komen overeen met de geregistreerde vingerafdrukken van
[medeverdachte 5] .

In de woonkamer van de woning (ruimte A) is een fles Ice Tea aangetroffen. Er is een
bemonstering gemaakt van de op de drinkrand van de fles Ice Tea aangetroffen biologische
sporen (speeksel). Na onderzoek door het NFI bleek dat sprake was van een match met
[medeverdachte 5] . De matchkans is kleiner dan één op één miljard.

In de woonkamer van de woning is eveneens een drinkpakje Wicky gevonden. Er is
bemonstering gemaakt van de op de drinkrand van het pakje Wicky aangetroffen biologische
sporen (speeksel). Uit onderzoek van het NFI blijkt dat sprake was van een match met
[medeverdachte 3] . De matchkans is kleiner dan één op één miljard.

In de woonkamer (ruimte A) zijn ook zwarte latex handschoenen gevonden. Deze
handschoenen zijn bemonsterd. Uit onderzoek van het NFI blijkt dat in deze handschoenen
DNA-materiaal is aangetroffen dat matcht met [medeverdachte 6] , de matchkans is kleiner
dan één op één miljard. Ook zijn daarin DNA-nevenmerken matchend met [medeverdachte 3]
aangetroffen (matchkans niet berekend).

In ruimte D - de loogruimte - werden meerdere zwarte latex handschoenen aangetroffen.
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Deze handschoenen zijn bemonsterd. Na onderzoek door het NFI is komen vast te staan dat
DNAmateriaal matchend met [medeverdachte 6] is aangetroffen in handschoenen, die zijn
gevonden in ruimte D, de ruimte die als loogkamer werd gebruikt.

Algemene overweging

Het hof stelt voorop dat selectie en waardering van het bewijs aan de feitenrechter is
voorbehouden. Dit betekent dat ingeval het tenlastegelegde bewezen wordt geacht, het
aan het hof is voorbehouden om, binnen de door de wet getrokken grenzen, van het
beschikbare materiaal datgene tot bewijs te bezigen wat deze uit het oogpunt van
betrouwbaarheid daartoe dienstig voorkomt en terzijde te stellen wat hij voor het bewijs
van geen waarde acht. De beslissing dat het bewezen verklaarde door de verdachte is
begaan, berust op de feiten en omstandigheden als vervat in de hierboven weergegeven
bewijsmiddelen in onderlinge samenhang beschouwd.

Verweer van de verdediging strekkende tot vrijspraak van het subsidiair ten laste gelegde

De verdediging heeft ter terechtzitting in hoger beroep bepleit dat de verdachte zal worden
vrijgesproken van hetgeen subsidiair aan de verdachte ten laste is gelegd. Daartoe is -
zakelijk weergegeven en op gronden zoals verwoord in de overgelegde pleitnota - het
navolgende aangevoerd.

Er zijn geen sporen(drager) aangetroffen op grond waarvan de verdachte in verband kan
worden gebracht met het amfetaminelaboratorium. De ruimtes waarin dit laboratorium was
aangetroffen, waren afgesloten. Dat er op voorwerpen (niet direct het laboratorium) DNA-
sporen van de verdachte zijn aangetroffen, wekt geen bevreemding omdat de verdachte -
zoals hij zelf heeft verklaard - bij tijd en wijle in de woning verbleef. De verklaring van de
verdachte over zijn verblijf omstreeks 23 maart 2015 - inhoudende dat hij in Veldhoven is
geweest om betalingsverplichtingen betreffende de aankoop van de woning na te komen en
dat hij naar de [betrokkene 4] is gegaan, die op geringe afstand van het pand in Well wonen
- is weliswaar niet controleerbaar, maar op basis daarvan kan niet worden vastgesteld dat
hij als medeplichtige betrokken is geweest bij de productie van amfetamine.

Aan de verdachte kan wellicht een bepaalde mate van naïviteit worden verweten, maar er is
geen sprake van opzet. Bovendien is de verdachte niet samen met de andere verdachten
aangehouden, rook de verdachte niet naar amfetamine, kunnen geen van de aangetroffen
voertuigen aan de verdachte worden gelinkt, bevindt zich in het dossier geen belastende
verklaring en vindt de lezing van de verdachte voor wat betreft het opknappen van de
woning steun in de verklaring van [betrokkene 5] .

Oordeel van het hof

Het hof ziet zich voor de vraag gesteld of wettig en overtuigend kan worden bewezen dat de
verdachte als medeplichtige betrokken is geweest bij de productie van amfetamine in de
woning gelegen aan de [a-straat 1] te Well.

Het hof stelt voorop dat voor de bewezenverklaring van medeplichtigheid aan een misdrijf is
vereist dat niet alleen wordt bewezen dat het opzet van de verdachte was gericht op de
behulpzaamheid als zodanig - in het onderhavige geval het beschikbaar stellen van de
woning ‑ maar ook dat het opzet van de verdachte - al dan niet in de vorm van
voorwaardelijk opzet - was gericht op het door de dader(s) gepleegde misdrijf (het
gronddelict), in deze zaak de productie van amfetamine. Daarbij geldt dat het opzet van de
medeplichtige niet gericht behoeft te zijn op de precieze wijze waarop het gronddelict wordt
begaan. Onder die precieze wijze waarop het gronddelict wordt begaan, is ook begrepen of
het gronddelict al dan niet in deelneming wordt begaan.

Uit de gebezigde bewijsmiddelen blijkt dat de verdachte met de eigenaar van de woning
gelegen aan de [a-straat 1] te Well een voorlopig koopcontract is overeengekomen. Voorts
blijkt daaruit dat de verdachte vanaf september 2014 de beschikking had over deze woning.

456



Het standpunt van de verdediging is, dat de verdachte géén weet had van wat zich in de
woning bevond, omdat iemand anders, buiten zijn medeweten, het aangetroffen
drugslaboratorium had opgebouwd.

De verdachte heeft bij de politie verklaard dat hij - teneinde de taxatiewaarde van de
woning te verhogen - de muren in de woning wilde laten stukadoren. De verdachte was
destijds eigenaar van een kartbaan en de verdachte raakte aldaar met ene [betrokkene 6]
in gesprek over het opknappen van de woning te Well. [betrokkene 6] is vervolgens een
aantal keer in Well geweest om de woning te bekijken. [betrokkene 6] zou op 23 maart 2015
beginnen en had drie weken de tijd om de woning op te knappen. De verdachte heeft voorts
verklaard dat hij zelf op 17 maart 2015 voor de laatste keer bij de woning aan de [a-straat
1] te Well is geweest. De verdachte weet niet wat de achternaam van [betrokkene 6] is. Het
telefoonnummer van [betrokkene 6] stond, aldus verdachte, in de telefoon van de verdachte
onder de naam ‘ […] ’.

De verdachte heeft later bij de politie verklaard dat hij nog geen geld aan [betrokkene 6]
had betaald voor het opknappen van de woning. De verdachte zou achteraf - contant -
betalen. Voorts heeft de verdachte - in tegenstelling tot zijn eerdere verklaring - verklaard
dat [betrokkene 6] niet alleen de muren zou stukadoren, maar ook dat hij de kozijnen van
de buitendeur zou vervangen, de keuken opgehangen moest worden en een poort
rechtgezet diende te worden.

De telefoon van de verdachte is in beslag genomen. Naar aanleiding van de door de
verdachte gegeven verklaring betreffende het contact ‘ […] ’ heeft de politie in de telefoon
van de verdachte naar deze naam gezocht, waarbij rekening is gehouden met verschillende
schrijfwijzen van deze naam. Er is evenwel geen contact met de naam ‘ […] ’ aangetroffen.

Evenmin werd een contact aangetroffen dat was opgeslagen onder de naam ‘ [betrokkene
6] ’. De verdachte heeft later bij de rechter-commissaris hieromtrent verklaard dat hij via de
telefoon contact had met [betrokkene 6] en dat hij het nummer van [betrokkene 6] niet meer
heeft. De verdachte heeft het nummer van [betrokkene 6] gewist, omdat hij - op het moment
dat hij hoorde van het aangetroffen amfetaminelaboratorium - alles uit paniek heeft gewist.
De verdachte wil geen antwoord geven op de vraag over welke naam hij het
telefoonnummer van [betrokkene 6] in zijn mobiele telefoon had opgeslagen.

Het hof acht de door de verdachte afgelegde verklaring niet aannemelijk geworden en
schuift die terzijde. Aan dit oordeel ligt in het bijzonder ten grondslag dat de verdachte geen
nadere gegevens van [betrokkene 6] bekend zijn, dit terwijl de verdachte - volgens zijn
eigen verklaring - [betrokkene 6] al langer kent. De verdachte heeft bovendien - naar hij
zegt - het telefoonnummer dat van [betrokkene 6] zou zijn uit zijn telefoon verwijderd.

De door de verdachte afgelegde verklaring kan dus op geen enkele wijze worden
geverifieerd. Bovendien heeft de verdachte wisselende verklaringen afgelegd betreffende de
werkzaamheden die [betrokkene 6] aan de woning gelegen aan de [a-straat 1] te Well zou
gaan verrichten. Zo heeft de verdachte eerst verklaard dat (alleen) stucwerkzaamheden
zouden plaatsvinden. Later heeft de verdachte verklaard dat - naast het laten uitvoeren van
stucwerkzaamheden - ook werkzaamheden aan kozijnen, de keuken en een poort moesten
worden verricht.

Het hof is van oordeel dat in het algemeen degene die beschikt over een woning en de
toegang tot die woning, weet heeft van wat er zich in die woning bevindt. De verdachte had
een (voorlopig) koopcontract gesloten betreffende de woning gelegen aan de [a-straat 1] te
Well. De verdachte kwam ook in de woning. Hij had beschikkingsmacht over die woning.
Daarnaast had de verdachte - als toekomstig eigenaar van de betreffende woning -
zeggenschap over hetgeen in en rondom de woning zou plaatsvinden.
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2.3

2.4

2.5

In de woning van de verdachte is op 26 maart 2015 een drugslaboratorium aangetroffen, ter
zake waarvan is gerelateerd dat het zeer aannemelijk is dat de betreffende productieplaats
meerdere dagen in de woning gelegen aan de [a-straat 1] te Well aanwezig is geweest.

Gelet op het voorgaande in onderling verband en samenhang bezien is het hof van oordeel
dat het niet anders kan zijn dan dat de verdachte op de hoogte is geweest, althans een
zekere mate van wetenschap had, van hetgeen in de woning gelegen aan de [a-straat 1] te
Well heeft plaatsgehad en dat hij opzettelijk behulpzaam is geweest door de woning aan
[medeverdachte 5] , [medeverdachte 4] , [medeverdachte 6] , [medeverdachte 1] en
[medeverdachte 3] ter beschikking te stellen voor de productie van synthetische drugs.
Hetgeen subsidiair ten laste is gelegd, is in zoverre wettig en overtuigend bewezen.”

Het hof heeft bewezenverklaard dat de verdachte opzettelijk behulpzaam is geweest bij het
plegen van een misdrijf, te weten het medeplegen van het vervaardigen van amfetamine. Daartoe
is vereist dat niet alleen wordt bewezen dat het opzet van de verdachte was gericht op het
behulpzaam zijn als bedoeld in artikel 48, aanhef en onder 1°, van het Wetboek van Strafrecht,
maar ook dat verdachtes opzet al dan niet in voorwaardelijke vorm was gericht op dit misdrijf (vgl.
HR 13 november 2001, ECLI:NL:HR:2001:AD4372).

Het hof heeft vastgesteld dat de verdachte met betrekking tot de woning waarin het
amfetaminelaboratorium werd aangetroffen een voorlopige koopovereenkomst had gesloten, de
woning sinds september 2014 ter beschikking had en hier zelf ook kwam. Verder heeft het hof
overwogen dat de wisselende verklaringen die de verdachte heeft afgelegd over de
werkzaamheden die ene [betrokkene 6] aan die woning zou gaan verrichten, niet aannemelijk zijn
geworden. Het hof heeft op basis van deze vaststellingen bewezenverklaard dat de verdachte op
26 maart 2015 “opzettelijk behulpzaam is geweest bij” het medeplegen van het vervaardigen van
amfetamine. Dat oordeel is niet toereikend gemotiveerd. Daarbij neemt de Hoge Raad in
aanmerking dat in de vaststellingen van het hof besloten ligt dat behalve de verdachte ook andere
personen toegang hadden tot de woning en het hof geen nadere vaststellingen heeft gedaan met
betrekking tot bijvoorbeeld de aanwezigheid van de verdachte in de woning gedurende de
periode van meerdere dagen dat het “zeer aannemelijk” was dat het amfetaminelaboratorium
aanwezig was in de woning, dan wel andere vaststellingen heeft gedaan waaruit het opzet van
de verdachte ‑ al dan niet in voorwaardelijke vorm - op het gebruik van de woning voor de
vervaardiging van amfetamine blijkt.

De klacht is gegrond. Dat brengt mee dat bespreking van het restant van het cassatiemiddel niet
nodig is.

De Hoge Raad:

- vernietigt de uitspraak van het hof;

- wijst de zaak terug naar het gerechtshof ’s-Hertogenbosch, opdat de zaak opnieuw wordt berecht
en afgedaan.

Dit arrest is gewezen door de vice-president V. van den Brink als voorzitter, en de raadsheren A.L.J.
van Strien en M. Kuijer, in bijzijn van de waarnemend griffier H.J.S. Kea, en uitgesproken ter openbare
terechtzitting van 14 september 2021.

3 Beslissing
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1.1.

1.2.

1.3.

2.1.

2.2.

2.3.

In de zaak

[verdachte] ,

geboren te [geboorteplaats] op [geboortedatum] 1985,

hierna: de verdachte.

De verdachte is bij arrest van 16 september 2019 door het gerechtshof 's-Hertogenbosch wegens
“medeplichtigheid aan opzettelijk handelen in strijd met het in artikel 2 onder D van de Opiumwet
gegeven verbod”, veroordeeld tot 23 maanden gevangenisstraf, met aftrek van de tijd
doorgebracht in voorarrest.

Er bestaat samenhang met de zaken 19/04267 ( [medeverdachte 1] ), 19/04263 (
[medeverdachte 6] ), 19/04445 ( [medeverdachte 3] ), 19/04296 ( [medeverdachte 4] ) en
19/04339 ( [medeverdachte 5] ). In deze zaken zal ik vandaag ook concluderen.

Het cassatieberoep is ingesteld namens de verdachte. Mr. A.B.E. van Kan en mr. A. Çinar, beide
advocaat te Heerlen, hebben één middel voorgesteld dat zich richt tegen de bewezenverklaring.1

In deze zaak gaat het om het volgende. Op 26 maart 2015 omstreeks 16:20 uur hebben twee
buurtbewoners de politie gemeld dat zij vier mannen hebben zien lopen vanuit de Bergweg te Well
in de richting van de Knikkerdorpweg naar het bos. Deze mannen droegen allemaal minimaal één
tas bij zich. In het bos zijn deze vier mannen, te weten [medeverdachte 6] , [medeverdachte 1] ,
[medeverdachte 4] en [medeverdachte 5] (medeverdachten in onderhavige zaak), in de nabijheid
van elkaar aangehouden. Daar werden tevens verschillende goederen aangetroffen, waaronder
(big shopper) tassen met daarin diverse zwarte latex handschoenen, lege blikjes,
halfgelaatsmaskers, kleding, een filter, veiligheidsbrillen en werkhandschoenen. Een andere
getuige heeft de politie gemeld dat hij twee mannen had gezien bij een woning aan de [a-straat
1] te Well (hierna: de woning). Dat vond hij vreemd omdat de woning volgens de getuige al een
aantal jaren leeg stond. Daarop heeft de politie om 21:35 uur in deze woning een
amfetaminelaboratorium aangetroffen. De verdachte had met de (voormalig) eigenaar van de
woning een voorlopige koopovereenkomst gesloten en kon vanaf september 2014 over de woning
beschikken.

De verdachte is in eerste aanleg door de rechtbank vrijgesproken omdat op grond van het
voorhanden liggende bewijsmateriaal niet kon worden vastgesteld dat de verdachte opzet had op
het gronddelict: het opzettelijk vervaardigen van amfetamine en met het oog daarop de woning
ter beschikking had gesteld voor het vervaardigen van amfetamine. Van de verdachte zijn geen
DNA sporen aangetroffen die hem konden linken aan de productie van amfetamine. De ruimte
waar de goederen voor het produceren van amfetamine waren aangetroffen was bovendien
afgesloten. De verklaringen van de verdachte omtrent ene ‘ [betrokkene 4] ’ die voor hem de
woning zou opknappen achtte de rechtbank weliswaar oncontroleerbaar, maar dat maakte de
verdachte volgens de rechtbank nog geen medeplichtige.

Door het openbaar ministerie is hoger beroep ingesteld en het hof is tot een veroordeling van de
verdachte gekomen.

1 Het cassatieberoep

2 Samenvatting feiten en procesverloop
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3.1.

3.2.

3.3.

In het middel wordt geklaagd dat de verdachte ‘ten onrechte is veroordeeld voor
medeplichtigheid aan opzettelijk handelen in strijd met de Opiumwet’.

Ten laste van de verdachte is bewezenverklaard dat:

“ [medeverdachte 5] en [medeverdachte 4] en [medeverdachte 6] en [medeverdachte 1] en
[medeverdachte 3] op 26 maart 2015 te Well, gemeente Bergen, tezamen en in vereniging,
opzettelijk hebben vervaardigd, een hoeveelheid van een materiaal bevattende amfetamine,
zijnde amfetamine een middel vermeld op de bij de Opiumwet behorende lijst I, bij het plegen van
welk misdrijf verdachte opzettelijk behulpzaam is geweest door de woning gelegen aan [a-straat
1] aan die [medeverdachte 5] en [medeverdachte 4] en [medeverdachte 6] en [medeverdachte 1]
en [medeverdachte 3] ter beschikking te stellen.”

De bewezenverklaring is door het hof met gebruik van de Promis-werkwijze gemotiveerd (p. 3-8
van het bestreden arrest). Daarnaast heeft het hof, mede naar aanleiding van het gevoerde
verweer in hoger beroep, nadere bewijsoverwegingen opgenomen in het arrest. Deze
bewijsoverwegingen houden het (met weglating van voetnoten) volgende in:

“Algemene overweging

Het hof stelt voorop dat selectie en waardering van het bewijs aan de feitenrechter is
voorbehouden. Dit betekent dat ingeval het tenlastegelegde bewezen wordt geacht, het aan het
hof is voorbehouden om, binnen de door de wet getrokken grenzen, van het beschikbare
materiaal datgene tot bewijs te bezigen wat deze uit het oogpunt van betrouwbaarheid daartoe
dienstig voorkomt en terzijde te stellen wat hij voor het bewijs van geen waarde acht. De
beslissing dat het bewezen verklaarde door de verdachte is begaan, berust op de feiten en
omstandigheden als vervat in de hierboven weergegeven bewijsmiddelen in onderlinge
samenhang beschouwd.

Verweer van de verdediging strekkende tot vrijspraak van het subsidiair ten laste gelegde

De verdediging heeft ter terechtzitting in hoger beroep bepleit dat de verdachte zal worden
vrijgesproken van hetgeen subsidiair aan de verdachte ten laste is gelegd. Daartoe is - zakelijk
weergegeven en op gronden zoals verwoord in de overgelegde pleitnota - het navolgende
aangevoerd. Er zijn geen sporen(drager) aangetroffen op grond waarvan de verdachte in verband
kan worden gebracht met het amfetaminelaboratorium. De ruimtes waarin dit laboratorium was
aangetroffen, waren afgesloten. Dat er op voorwerpen (niet direct het laboratorium) DNA-sporen
van de verdachte zijn aangetroffen, wekt geen bevreemding omdat de verdachte - zoals hij zelf
heeft verklaard - bij tijd en wijle in de woning verbleef. De verklaring van de verdachte over zijn
verblijf omstreeks 23 maart 2015 - inhoudende dat hij in Veldhoven is geweest om
betalingsverplichtingen betreffende de aankoop van de woning na te komen en dat hij naar de
familie [...] is gegaan, die op geringe afstand van het pand in Well wonen - is weliswaar niet
controleerbaar, maar op basis daarvan kan niet worden vastgesteld dat hij als medeplichtige
betrokken is geweest bij de productie van amfetamine. Aan de verdachte kan wellicht een
bepaalde mate van naïviteit worden verweten, maar er is geen sprake van opzet. Bovendien is de
verdachte niet samen met de andere verdachten aangehouden, rook de verdachte niet naar
amfetamine, kunnen geen van de aangetroffen voertuigen aan de verdachte worden gelinkt,
bevindt zich in het dossier geen belastende verklaring en vindt de lezing van de verdachte voor
wat betreft het opknappen van de woning steun in de verklaring van [betrokkene 5] .

Oordeel van het hof

Het hof ziet zich voor de vraag gesteld of wettig en overtuigend kan worden bewezen dat de
verdachte als medeplichtige betrokken is geweest bij de productie van amfetamine in de woning
gelegen aan de [a-straat 1] te Well.

Het hof stelt voorop dat voor de bewezenverklaring van medeplichtigheid aan een misdrijf is
vereist dat niet alleen wordt bewezen dat het opzet van de verdachte was gericht op de
behulpzaamheid als zodanig - in het onderhavige geval het beschikbaar stellen van de woning -

3 Het middel

461



maar ook dat het opzet van de verdachte - al dan niet in de vorm van voorwaardelijk opzet - was
gericht op het door de dader(s) gepleegde misdrijf(het gronddelict), in deze zaak de productie van
amfetamine. Daarbij geldt dat het opzet van de medeplichtige niet gericht behoeft te zijn op de
precieze wijze waarop het gronddelict wordt begaan. Onder die precieze wijze waarop het
gronddelict wordt begaan, is ook begrepen of het gronddelict al dan niet in deelneming wordt
begaan.

Uit de gebezigde bewijsmiddelen blijkt dat de verdachte met de eigenaar van de woning gelegen
aan de [a-straat 1] te Well een voorlopig koopcontract is overeengekomen. Voorts blijkt daaruit
dat de verdachte vanaf september 2014 de beschikking had over deze woning.

Het standpunt van de verdediging is, dat de verdachte géén weet had van wat zich in de woning
bevond, omdat iemand anders, buiten zijn medeweten, het aangetroffen drugslaboratorium had
opgebouwd. De verdachte heeft bij de politie verklaard dat hij - teneinde de taxatiewaarde van de
woning te verhogen - de muren in de woning wilde laten stukadoren.

De verdachte was destijds eigenaar van een kartbaan en de verdachte raakte aldaar met ene
[betrokkene 4] in gesprek over het opknappen van de woning te Well. [betrokkene 4] is
vervolgens een aantal keer in Well geweest om de woning te bekijken. [betrokkene 4] zou op 23
maart 2015 beginnen en had drie weken de tijd om de woning op te knappen. De verdachte heeft
voorts verklaard dat hij zelf op 17 maart 2015 voor de laatste keer bij de woning aan de [a-straat
1] te Well is geweest. De verdachte weet niet wat de achternaam van [betrokkene 4] is. Het
telefoonnummer van [betrokkene 4] stond, aldus verdachte, in de telefoon van de verdachte
onder de naam ‘ [betrokkene 4] ’.

De verdachte heeft later bij de politie verklaard dat hij nog geen geld aan [betrokkene 4] had
betaald voor het opknappen van de woning. De verdachte zou achteraf – contant – betalen.
Voorts heeft de verdachte – in tegenstelling tot zijn eerdere verklaring – verklaard dat [betrokkene
4] niet alleen de muren zou stukadoren, maar ook dat hij de kozijnen van de buitendeur zou
vervangen, de keuken opgehangen moest worden en een poort rechtgezet diende te worden.

De telefoon van de verdachte is in beslag genomen. Naar aanleiding van de door de verdachte
gegeven verklaring betreffende het contact ‘ [betrokkene 4] ’ heeft de politie in de telefoon van de
verdachte naar deze naam gezocht, waarbij rekening is gehouden met verschillende schrijfwijze
van deze naam. Er is evenwel geen contact met de naam ‘ [betrokkene 4] ’ aangetroffen. Evenmin
werd een contact aangetroffen dat was opgeslagen onder de naam ‘ [betrokkene 4] ’. De
verdachte heeft later bij de rechter-commissaris hieromtrent verklaard dat hij via de telefoon
contact had met [betrokkene 4] en dat hij het nummer van [betrokkene 4] niet meer heeft. De
verdachte heeft het nummer van [betrokkene 4] gewist, omdat hij - op het moment dat hij hoorde
van het aangetroffen amfetaminelaboratorium - alles uit paniek heeft gewist. De verdachte wil
geen antwoord geven op de vraag over welke naam hij het telefoonnummer van [betrokkene 4] in
zijn mobiele telefoon had opgeslagen.

Het hof acht de door de verdachte afgelegde verklaring niet aannemelijk geworden en schuift die
terzijde. Aan dit oordeel ligt in het bijzonder ten grondslag dat de verdachte geen nadere
gegevens van [betrokkene 4] bekend zijn, dit terwijl de verdachte - volgens zijn eigen verklaring -
[betrokkene 4] al langer kent. De verdachte heeft bovendien - naar hij zegt - het telefoonnummer
dat van [betrokkene 4] zou zijn uit zijn telefoon verwijderd. De door de verdachte afgelegde
verklaring kan dus op geen enkele wijze worden geverifieerd. Bovendien heeft de verdachte
wisselende verklaringen afgelegd betreffende de werkzaamheden die [betrokkene 4] aan de
woning gelegen aan de [a-straat 1] te Well zou gaan verrichten. Zo heeft de verdachte eerst
verklaard dat (alleen) stucwerkzaamheden zouden plaatsvinden. Later heeft de verdachte
verklaard dat - naast het laten uitvoeren van stucwerkzaamheden - ook werkzaamheden aan
kozijnen, de keuken en een poort moesten worden verricht.

Het hof is van oordeel dat in het algemeen degene die beschikt over een woning en de toegang

462



3.4.

3.5.

3.6.

tot die woning, weet heeft van wat er zich in die woning bevindt. De verdachte had een
(voorlopig) koopcontract gesloten betreffende de woning gelegen aan de [a-straat 1] te Well. De
verdachte kwam ook in de woning. Hij had beschikkingsmacht over die woning. Daarnaast had de
verdachte - als toekomstig eigenaar van de betreffende woning - zeggenschap over hetgeen in en
rondom woning zou plaatsvinden.

In de woning van de verdachte is op 26 maart 2015 een drugslaboratorium aangetroffen, ter zake
waarvan is gerelateerd dat het zeer aannemelijk is dat de betreffende productieplaats meerdere
dagen in de woning gelegen aan de [a-straat 1] te Well aanwezig is geweest.

Gelet op het voorgaande in onderling verband en samenhang bezien is het hof van oordeel dat
het niet anders kan zijn dan dat de verdachte op de hoogte is geweest, althans een zekere mate
van wetenschap had, van hetgeen in de woning gelegen aan de [a-straat 1] te Well heeft
plaatsgehad en dat hij opzettelijk behulpzaam is geweest door de woning aan [medeverdachte 5]
, [medeverdachte 4] , [medeverdachte 6] , [medeverdachte 1] en [medeverdachte 3] ter
beschikking te stellen voor de productie van synthetische drugs. Hetgeen subsidiair ten laste is
gelegd, is in zoverre wettig en overtuigend bewezen.

Het hof verwerpt mitsdien het verweer van de verdediging.”

Uit de toelichting op het middel blijkt dat het uiteen valt in de volgende vijf onderdelen:

i) uit de gebezigde bewijsmiddelen kan niet volgen dat de verdachte opzettelijk betrokken is
geweest bij het vervaardigen van amfetamine door het ter beschikking stellen van de woning (het
vereiste van dubbel opzet);

ii) het hof heeft het verweer dat iemand anders, buiten zijn medeweten, het aangetroffen
drugslaboratorium heeft opgebouwd ontoereikend gemotiveerd verworpen, nu het hof ten
onrechte niet is ingegaan op het uitdrukkelijk onderbouwde standpunt dat er meerdere sleutels
waren en er meerdere mensen de toegang hadden tot de woning;

iii) het hof heeft de verklaring van de verdachte met betrekking tot [betrokkene 4] ontoereikend
gemotiveerd ter zijde geschoven en ten onrechte de eis van verifieerbaarheid gesteld om tot het
oordeel van geloofwaardigheid van verdachtes verklaring te komen;

iv) er is gebruik gemaakt van de Promis-werkwijze hetgeen tot gevolg heeft dat de
bewijsmiddelen waarop de veroordeling is gestoeld dusdanig zijn gedenatureerd dat deze de
veroordeling niet kunnen dragen zodat deze onvoldoende is gemotiveerd en

v) er is sprake van een innerlijke tegenstrijdige bewijsvoering: het hof heeft enerzijds vastgesteld
dat de verdachte de woning aan derden ter beschikking heeft gesteld voor
verbouwingswerkzaamheden terwijl het anderzijds tot een afwijzing komt van het verweer dat de
woning aan derden ter beschikking is gesteld voor deze verbouwingswerkzaamheden.

Voordat ik verder ga met de bespreking van het middel merk ik op dat de stellers van het middel
in de toelichting – vooral in aanvulling op het verweer in hoger beroep – nadere feiten aanvoeren
waarom het niet de verdachte is geweest die de woning ter beschikking heeft gesteld, maar dat
dit een van de andere personen moet zijn geweest die ook de sleutels van de woning hadden.
Hierop kan in cassatie geen acht worden geslagen. De kernklachten zijn mijns inziens verwoord in
het eerste en het vierde onderdeel van het middel en ik zal mij tot een bespreking hiervan
beperken. Daarbij zal ik beginnen met het vierde onderdeel, omdat dit het meest verstrekkend is.

Als ik het goed begrijp komt de toelichting van het vierde onderdeel er in de kern op neer dat uit
de bewijsmiddelen niet volgt dat sprake is geweest van feitelijke bewoning van de woning door de
verdachte, terwijl dit wel redengevend is geweest om tot een bewezenverklaring te komen. De
stellers van het middel wijzen er in dit verband op dat onder het kopje ‘Bewijsmiddelen’ door het
hof wordt vermeld “Hij heeft hier zelf ook gewoond”, waarbij het hof in de voetnoot verwijst naar
dossierpagina 140, de getuigenverklaring van [betrokkene 6] (de voormalige eigenaar van de
woning). Deze verklaring is volgens de stellers van het middel door het hof gedenatureerd. Uit die
verklaring volgt weliswaar dat er sprake is geweest van een voorlopig koopcontract en dat de
verdachte beschikking heeft gehad over de woning, maar hieruit volgt niet dat er sprake is
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3.14.

geweest van een feitelijke bewoning. Voor de betekenis die moet worden gegeven aan het begrip
‘wonen’ wijzen de stellers van het middel op art. 1.1 onder o sub 1 jo. sub 2 van de Wet
basisregistratie personen.

Als uitgangspunt voor de beoordeling van dit onderdeel van het middel geldt dat de feitenrechter
de vrijheid heeft datgene terzijde te stellen wat hij voor het bewijs van geen waarde acht en een
gedeelte van een (in een proces-verbaal vervatte) verklaring tot het bewijs mag bezigen en het
andere gedeelte daarvan ter zijde mag stellen.2 Deze vrijheid van de feitenrechter wordt begrensd
door het verbod tot denatureren van een verklaring. Van denatureren is sprake wanneer het wél
tot het bewijs gebezigde onderdeel van een verklaring een wezenlijk andere betekenis krijgt dan
degene die de verklaring aflegde aan dat tot het bewijs gebezigde onderdeel van zijn verklaring
(blijkens de onderliggende bron) kennelijk heeft bedoeld te geven.3

De bestreden bewijsoverweging van het hof op p. 7. van het arrest luidt (met weglating van
voetnoten):

“Uit het onderzoek blijkt dat de verdachte met de (voormalige) eigenaar van de woning gelegen
aan de [a-straat 1] te Well - [betrokkene 7] - een voorlopige koopovereenkomst is
overeengekomen en dat de verdachte vanaf september 2014 over de woning kon beschikken. Hij
heeft hier ook zelf gewoond.”

De getuigenverklaring van [betrokkene 6] op p. 140 van het dossier houdt onder meer het
volgende in:

“Hij vroeg aan mij of hij de woning al mocht betrekken. Hij wilde vast beginnen met verbouwen. Ik
ben hiermee ingestemd. Ik ben toen uit de woning gegaan en [verdachte] is erin getrokken. Dit
was per 1 september 2014. We zijn toen ook overeengekomen dat hij geen huur zou betalen,
enkel de vaste laten. Van september tot en met december heeft hij de eindafrekening betaald.

[…]

[verdachte] gaf aan dat hij een rustpunt wilde hebben. Hij zou eigenaar zijn van een kartcentrum
in Valkenswaard. Ik weet verder niet hoe dit heet. Op de maandag en dinsdag zou hij vrij zijn. Om
wat rust te hebben, wilde hij deze dagen in de woning in Well zijn.

[…] Een aantal weken geleden, in de carnavalsvakantie, heeft [verdachte] mij laten weten dat hij
een week met zijn vriendin en haar kind in de woning in Well wilde doorbrengen. Hij wilde wat
privacy en vroeg mij deze week niet te komen.”

Ik ben het met de stellers van het middel eens dat de conclusie die het hof hieraan verbindt, dat
de verdachte hier ook zelf heeft gewoond niet helemaal op zijn plaats is. Ik ga er echter vanuit dat
het hof bedoeld heeft tot uitdrukking te brengen dat de verdachte regelmatig in de woning heeft
verbleven. Deze lezing wordt ondersteund door hetgeen het hof onder het hoofd “Oordeel van het
hof” heeft overwogen, namelijk dat “de verdachte ook in de woning [kwam]”. Dat het hof het
begrip ‘wonen’ niet heeft gebruikt conform de definitie zoals gegeven in art. 1.1. onder o sub 1 en
2 Wet basisregistratie personen, doet daar niet aan af.4

Het middel faalt in zoverre.

Dan kom ik nu toe aan het eerste onderdeel van het middel. Dat houdt in dat het hof
ontoereikend gemotiveerd tot een bewezenverklaring is gekomen van de tenlastegelegde
medeplichtigheid aan het vervaardigen van amfetamine, nu uit zowel de gebezigde
bewijsmiddelen als uit de nadere bewijsoverwegingen het vereiste van dubbel opzet niet kan
worden afgeleid.

Wil er sprake zijn van medeplichtigheid dan is inderdaad vereist dat niet alleen bewezen wordt
dat het opzet van de verdachte was gericht op het bevorderen dan wel vergemakkelijken van het
betrokken misdrijf in de zin van art. 48 Sr, maar ook dat het opzet van de verdachte – al dan niet
in voorwaardelijke vorm – was gericht op het door een derde gepleegde misdrijf, in onderhavige
zaak het vervaardigen van amfetamine.5Opzet op de precieze wijze van uitvoering van het misdrijf
is daarbij geen vereiste.6 Het hof heeft dit beoordelingskader toegepast en daarover klaagt dit
onderdeel van het middel (terecht) ook niet.

In de toelichting op het middel wordt aangevoerd dat door het hof geen enkele
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bewijsoverweging is gewijd aan het vereiste van dubbel opzet. De overweging dat het niet anders
kan zijn dan dat de verdachte van hetgeen in de woning heeft plaatsgevonden op de hoogte is
geweest althans daarvan een zekere mate van wetenschap heeft gehad, is zonder enige nadere
concretisering onvoldoende om aan te nemen dat de verdachte opzettelijk behulpzaam is geweest
bij het vervaardigen van amfetamine.

Over het dubbel opzet dat vereist is voor medeplichtigheid in de vorm van het ter beschikking
stellen van ruimte voor de productie van drugs is rijkelijk jurisprudentie voorhanden. Het gaat dan
voornamelijk om medeplichtigheid aan het telen van hennep door middel van het (ver)huren van
een woning of de eigen woning daarvoor ter beschikking te stellen. Hoewel deze jurisprudentie
casuïstisch is, kan hieruit worden afgeleid dat de lat om tot een veroordeling te komen wegens
medeplegen of medeplichtigheid wanneer de verdachte eigenaar of huurder is van een pand
waarin een hennepkwekerij (en naar ik meen in vergelijkbare zin een drugslaboratorium) wordt
aangetroffen redelijk hoog ligt. Nienke Seijlhouwer-de Visser heeft in 2020 de jurisprudentie van
de Hoge Raad op dit gebied uitgebreid geanalyseerd.7 Over de vraag welke mate van
kennis/behulpzaamheid minimaal nodig is wil medeplichtigheid om de hoek komen kijken merkt
Seijlhouwer-de Visser op dat:

“voor dat aannemen niet telkens voldoende [is] dat de (ver)huur plaatsvond onder – op zijn
zachts gezegd – nogal verdachte omstandigheden. Hiermee is het bewijs van opzet op het grond,
de hennepteelt, immers nog niet bewezen”.

Om een dergelijk ‘bewijsgat’ te dichten zijn nadere feiten en omstandigheden nodig.

Ter illustratie kunnen de volgende uitspraken dienen waarin de Hoge Raad de
bewezenverklaring van het opzet van de verdachte op de medeplichtigheid aan het telen van
hennep onvoldoende gemotiveerd achtte:

(i) In HR 19 november 2019, ECLI:NL:HR:2019:1812, NJ 2020/38, m. n.t. Vellinga, had de verdachte
samen met haar man (medeverdachte) als hoofdbewoner en mede-eigenaar van de gezamenlijke
woning de beschikking over die woning. De man van de verdachte was betrokken bij een
hennepkwekerij die was gevestigd in twee ruimtes in die woning waar hij ook de gekweekte
planten verzorgde. De verdachte wist van de kwekerij en heeft de situatie in stand gelaten. Op
basis van deze vaststellingen oordeelde het hof dat de verdachte aan haar man opzettelijk
gelegenheid had verschaft tot het telen van hennep. De Hoge Raad achtte dat oordeel niet
toereikend gemotiveerd en overwoog daartoe als volgt:

“2.3. (…) Het Hof heeft immers geen omstandigheden vastgesteld die erop duiden dat actieve
gedragingen van de verdachte gelegenheid verschaften tot de hennepteelt door [medeverdachte]
in de woning. De enkele, niet nader geconcretiseerde overweging van het Hof dat de verdachte de
ruimtes aan [medeverdachte] ter beschikking heeft gesteld, maakt dat niet anders, in aanmerking
genomen dat zij met [medeverdachte] hoofdbewoner en mede-eigenaar van de gezamenlijke
woning was zodat [medeverdachte] kennelijk die ruimtes reeds ter beschikking had. Daarbij komt
dat ook bekendheid met het telen van hennep door [medeverdachte], anders dan het Hof met de
verwijzing naar het in stand laten van de situatie kennelijk voor ogen stond, niet zonder meer
voldoende is voor het doen ontstaan van een rechtsplicht voor de verdachte tot het beletten of
(doen) beëindigen daarvan.”

(ii) In HR 18 juni 2019, ECLI:NL:HR:2019:964 had de verdachte zijn bedrijfspand verhuurd aan een
vriend. In het bedrijfspand werd later een hennepkwekerij aangetroffen. De verdachte had
verklaard dat hij geen wetenschap had van de kwekerij totdat hij werd gebeld, naar het pand toe
is gegaan en daar een kwekerij aantrof. Vervolgens heeft hij contact opgenomen met degene aan
wie hij het pand onderverhuurde. Dat de verdachte zich als medeplichtige schuldig had gemaakt
aan het kweken van hennep achtte de Hoge Raad onvoldoende gemotiveerd:

“2.4. Het Hof heeft geen nadere bewijsoverweging over het voor medeplichtigheid vereiste opzet
opgenomen. Aangezien de bewezenverklaring, voor zover inhoudende dat de verdachte
"opzettelijk gelegenheid heeft verschaft" tot het in de bewezenverklaring genoemde misdrijf, niet
zonder meer kan worden afgeleid uit de gebezigde bewijsmiddelen, is de bestreden uitspraak niet
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3.18.

3.19.

naar de eis der wet met redenen omkleed. Daarbij neemt de Hoge Raad in aanmerking dat uit de
gebezigde bewijsmiddelen naar voren komt dat de verdachte in het korte tijdsverloop tussen de
datum waarop de verdachte op de hoogte is geraakt van de aanwezigheid van de hennepkwekerij
in het door hem onderverhuurde pand en het tijdstip waarop die hennepkwekerij door de politie is
aangetroffen, contact heeft opgenomen met degene aan wie hij dat pand onderverhuurde, en het
Hof geen nadere vaststellingen heeft gedaan met betrekking tot de strekking van dat contact.”

(iii) In het arrest van HR 14 februari 2017, ECLI:NL:HR:2017:226, NJ 2017/107 werd de verdachte
door iemand die hem bij de voedselbank had aangesproken verzocht om een contract van een
huurwoning op zijn naam te zetten. Nadat de verdachte samen met die persoon bij de woning had
gekeken heeft hij het huurcontract ondertekend. Er werd vervolgens huisraad in de woning
geplaatst en de verdachte moest af en toe langskomen bij de woning en doen ‘alsof’ de woning
werd bewoond. In de kelder van de woning mocht hij niet komen. In de woning werd later een
hennepkwekerij aangetroffen. Het hof oordeelde dat “de verdachte zich onder deze
omstandigheden, in het bijzonder het verzoek om een huurcontract met een huurprijs van €
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
[had] 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 kunnen zijn van het plegen van een misdrijf, zoals de teelt van hennep”.
De Hoge Raad ging hier niet in mee en overwoog daartoe als volgt:

“2.4. 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.”

Uit de door het hof gebezigde bewijsmiddelen kan worden afgeleid dat:

(i) op 26 maart 2015 in de woning gelegen aan de [a-straat 1] te Well een
amfetaminelaboratorium is aangetroffen;

(ii) dit laboratorium was verdeeld over zes verschillende ruimtes in de woning, waaronder in de
woonkamer, de keuken en in een douche;

(iii) in totaal in de woning 207, 6 liter amfetaminebase (olie) is aangetroffen waarmee het mogelijk
is om tussen de 269,8 (onversneden/zuiver/droog) en 415-622 kilogram natte en mogelijk
versneden amfetaminesulfaat/pasta te vervaardigen;

(iv) het aannemelijk is dat het laboratorium langer dan drie dagen vóór 23 maart 2015 in de
woning aanwezig was;

(v) in een nabijgelegen bos vier medeverdachten zijn aangehouden en bij hen spullen zijn
aangetroffen die in verband kunnen worden gebracht met de productie van synthetische drugs;

(vi) in het amfetaminelaboratorium meerdere DNA-sporen zijn aangetroffen van de
medeverdachten [medeverdachte 5] , [medeverdachte 3] en [medeverdachte 6] ;

(vii) de verdachte met de (voormalig) eigenaar van de woning een voorlopige koopovereenkomst
is overeengekomen en dat de verdachte vanaf september 2014 over de woning kon beschikken en

(viii) de verdachte in de woning kwam.

Het hof heeft geen omstandigheden vastgesteld die erop kunnen duiden dat de verdachte enige
wetenschap had die in verband kan worden gebracht met het vervaardigen van amfetamine in de
woning. Door het hof is immers niets overwogen over de eventuele aanwezigheid van de
verdachte in de woning rond of tijdens de opbouw van het amfetaminelaboratorium of over
omstandigheden waaruit zou kunnen worden afgeleid dat hem de aanwezigheid van het
laboratorium niet kon zijn ontgaan. Uit de gebezigde bewijsmiddelen wordt evenmin duidelijk
wanneer de verdachte ‘in de woning kwam’ en hoe vaak dit dan is geweest.

In onderhavige zaak komt het oordeel van het hof er kort gezegd op neer dat het niet anders
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kan zijn dan dat de verdachte op de hoogte is geweest, althans een zekere mate van wetenschap
heeft gehad, van hetgeen in de woning heeft plaatsgevonden en dat hij daardoor opzettelijk
behulpzaam is geweest door die woning aan zijn medeverdachten ter beschikking te stellen voor
het vervaardigen van amfetamine. Afgezien van de omstandigheid dat de verdachte de woning ter
beschikking had, de algemene overweging dat dit met zich brengt dat hij op grond daarvan
verondersteld wordt ervan op de hoogte te zijn wat zich in die woning afspeelt en dat het hof de
verklaring omtrent de werkzaamheden die “ [betrokkene 4] ” in de woning zou verrichten niet
geloofwaardig acht, bevat het arrest geen concrete nadere bewijsoverwegingen waarop dit
oordeel gestoeld is.

De redenering van het hof dat de verklaring van de verdachte dat [betrokkene 4] in de woning
bouwwerkzaamheden zou gaan uitvoeren niet aannemelijk is geworden, kan het gat in de
bewijsvoering niet dichten. Het hof heeft met deze redenering nog altijd niet genoegzaam
gemotiveerd of en waarom de verdachte wetenschap heeft gehad, of had kunnen hebben, van de
aanwezigheid van het laboratorium in de woning.

Ik kom gelet op het voorgaande tot de conclusie dat dit onderdeel van het middel slaagt
waardoor bespreking van de overige onderdelen buiten beschouwing kunnen worden gelaten.

Het middel slaagt.

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

Deze conclusie strekt tot vernietiging van het bestreden arrest en tot terugwijzing van de zaak
naar het gerechtshof 's-Hertogenbosch, teneinde op het bestaande hoger beroep opnieuw te
worden berecht en afgedaan.

De Procureur-Generaal

bij de Hoge Raad der Nederlanden

AG

Bij brief van 30 november 2020 hebben de stellers van het middel een aanvulling op de toelichting
van de reeds ingezonden cassatieschriftuur ingediend.

HR 25 oktober 1949, ECLI:NL:HR:1949:38, NJ 1950/127, m.n. Röling.

Van Dorst, a.w., p. 176 en 177 en G.J.M. Corstens, bewerkt door M.J. Borgers en T. Kooijmans, Het
Nederlands strafprocesrecht, Deventer: Wolters Kluwer 2018, p. 806 en 807 en zie verder ook HR 17
januari 2012, ECLI:NL:HR:2012:BU4211, HR 27 november 2012, ECLI:NL:HR:2012:BY2073, NJ
2012/698 en HR 26 maart 2013, ECLI:NL:HR:2013:BZ5377.

Blijkens artikel 1.1. onder o sub 1 en 2 Wet basisregistratie personen is van een ‘woonadres’ sprake
wanneer gedurende een half jaar op een adres de meeste malen wordt overnacht. Of hiervan sprake
is moet volgens de bijbehorende memorie van toelichting blijken ‘uit het geheel van waarneembare
omstandigheden’ waarbij de plaats waar de betrokkene slaapt, het zogenaamde nachtrustcriterium,
van grote betekenis is, zie Kamerstukken II 2011/12, 33 219, nr. 3, p. 115.

HR 18 juni 2019, ECLI:NL:HR:2019:964 en HR 13 november 2001, ECLI:NL:HR:2001:AD4372, NJ
2002/245.

HR 23 januari 2018, ECLI:NL:HR:2018:67.

N. (Nienke) Seijlhouwer-de Visser, “De strafrechtelijke aansprakelijkheid van de eigenaar of huurder

4 Conclusie
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van een henneppand”, in: NTS 2020/109, nr. 5, p. 349-357 en zie ook de recente conclusie van mijn
ambtgenoot Hofstee van 20 april 2021, ECLI:NL:PHR:2021:414 onder 10 en 11.
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3.1.

22/002433-13, in de strafzaak tegen:

[verdachte] , geboren te [geboorteplaats] op [geboortedatum] 1992.

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.

De Advocaat-Generaal A.J. Machielse heeft geconcludeerd tot vernietiging van de bestreden uitspraak
maar uitsluitend wat betreft de duur van de opgelegde gevangenisstraf 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 richt zich tegen de bewezenverklaring van het onder 1 tenlastegelegde met de klacht
dat het voor medeplichtigheid vereiste opzet niet uit de bewijsvoering kan worden afgeleid.

Ten laste van de verdachte is onder 1 bewezenverklaard dat:

" [betrokkene 1] op 15 maart 2012 te Rotterdam, tezamen en in vereniging met een ander,
ter uitvoering van het door hem en zijn mededader voorgenomen misdrijf om met het
oogmerk om zich of (een) ander wederrechtelijk te bevoordelen door geweld en bedreiging
met geweld iemand, genaamd [slachtoffer] te dwingen tot de afgifte van geld en/of
goederen, toebehorend aan [slachtoffer] en/of ' [A] ', en/of om met het oogmerk van
wederrechtelijke toe-eigening weg te nemen geld en/of goederen, toebehorende aan
[slachtoffer] en/of ' [A] ', en deze diefstal te doen voorafgaan en/of vergezellen van geweld
en bedreiging met geweld tegen die [slachtoffer] , één en ander met het oogmerk om die
diefstal voor te bereiden en/of gemakkelijk te maken, welk geweld en bedreiging met geweld
bestonden uit het

- zich opdringen aan die [slachtoffer] en (daarbij) lossen van een schot met een vuurwapen
en

- steken met een mes, althans een scherp en/of puntig voorwerp in de buik van die
[slachtoffer] , ten gevolge van welk geweld die [slachtoffer] om het leven is gekomen, terwijl
de uitvoering van die voorgenomen diefstal met geweld en/of afpersing niet is/zijn voltooid,

tot en bij het plegen van welk misdrijf verdachte op 15 maart 2012 te Rotterdam opzettelijk
gelegenheid heeft verschaft en opzettelijk behulpzaam is geweest door

- via thuisbezorgd.nl een (valse) bestelling bij " [A] " te plaatsen en

- deze (valse) bestelling af te laten leveren bij het [a-straat 1] te Rotterdam en

1 Geding in cassatie

2 Beoordeling van het eerste middel

3 Beoordeling van het tweede middel
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- op deze wijze het latere slachtoffer naar de plaats te laten gaan waar deze beroofd zou
kunnen worden."

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

"Poging tot beroving de dood tot gevolg hebbend [slachtoffer] , als bezorger werkzaam bij
[A] , was op 15 maart 2012 op het [a-straat] om een bestelling af te leveren. Deze bestelling
was om 21:54 uur gedaan via de site Thuisbezorgd.nl op naam van Vincent [betrokkene 2] ,
[a-straat 1] , te Rotterdam. Bij de bestelling was aangegeven dat deze om 22:45 uur
bezorgd moest worden. De bestelling is gedaan via het IP-adres van de wifi-router in de
woning van zijn halfbroer en medeverdachte, [betrokkene 1] (hierna: [betrokkene 1] ), [a-
straat 2] , met de Blackberry van verdachte. Bij die bestelling is het mobiele telefoonnummer
van verdachte opgegeven.

Het tevens opgegeven e-mailadres:

[...] @hotmail.com is naar alle waarschijnlijkheid aangemaakt op het BRP woonadres van
verdachte.

Om 22.50 uur is er bij [a-straat 1] , bij [betrokkene 2] (hierna: [betrokkene 2] ), aangebeld.
[betrokkene 2] zag via zijn videofoon twee mannen voor de deur van de portiek staan. Hij
hoorde een hard geschreeuw en zag dat de mannen wegliepen. Toen hij daarna uit het raam
keek, zag hij eten op de stoep liggen en een bestelauto met knipperlichten aan. Diverse
omwonenden en de jongeren, die vlakbij op bankjes zaten, hebben op hetzelfde moment
geschreeuw gehoord en hebben gezien dat een man op het [a-straat] schreeuwend en
strompelend wegrende naar de [c-straat] . Diverse getuigen hebben een knal gehoord en
enkele getuigen hebben een lichtflits gezien. Volgens de verklaringen van meerdere getuigen
renden twee donker geklede mannen de steeg tussen de flats in. De politie heeft bij het
portiek van [a-straat 1] het door [betrokkene 2] genoemde eten in witte plastic tasjes
aangetroffen. Daarin bevond zich een bon, waaruit bleek dat dit het eten was dat
[slachtoffer] moest bezorgen op dat adres, het adres van [betrokkene 2] . Gebleken is dat
de portemonnee van het slachtoffer nog in zijn bodywarmer zat en ook dat hij nog (los) geld
in zijn broekzakken had.

Uit het voorgaande kan slechts geconcludeerd worden dat [slachtoffer] op het [a-straat] , ter
hoogte van het portiek bij nummer [1] is overvallen door twee mannen. Dat wordt ook
ondersteund door de camerabeelden van de Primark, een winkel die verderop aan de [c-
straat] is gelegen. Uit het sectierapport blijkt dat het intreden van de dood zonder meer
wordt verklaard door verbloeding ten gevolge van steekletsel in de buik. Nu uit de sectie dus
is gebleken dat [slachtoffer] door een messteek in de buik en niet door een schotwond is
overleden, moet geconcludeerd worden dat hij bij die overval met een mes of (ander) scherp
en/of puntig voorwerp is gestoken en dat hij daardoor is overleden. Weliswaar is er ook
geschoten, maar dit schot heeft - zo blijkt uit de sectie - hem niet geraakt.

[slachtoffer] was niet een bewust doelwit, in de zin dat het om hem persoonlijk ging. Hij was
de bezorger die deze bestelling toegewezen kreeg. Via het IP-adres van [betrokkene 1] zijn
eerder die dag en eerder die week vier andere bestellingen gedaan bij verschillende
maaltijdbezorgers voor leveringen aan verschillende woningen op het [a-straat] , met
gebruikmaking van verschillende namen. In ieder geval zijn drie van die eerdere bestellingen
gedaan met de Blackberry van verdachte. Deze bestellingen zijn niet uitgevoerd, onder
andere omdat de betreffende leverancier het niet vertrouwde. Daaruit kan slechts afgeleid
worden dat [slachtoffer] een tamelijk willekeurig slachtoffer was en, mede gelet op de
overige bewijsmiddelen, dat het de bedoeling was om de bezorger, i.c. [slachtoffer] , te
beroven. Nu het te bezorgen eten en het geld van [slachtoffer] door de politie nog is
aangetroffen, komt het hof - met de rechtbank - tot de conclusie dat er sprake is van een
poging tot diefstal of afpersing met geweld, welk geweld heeft geleid tot de dood van
[slachtoffer] .
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Betrokkenheid van de verdachte bij de overval

De verdachte heeft verklaard dat hij nu eens bij zijn moeder in huis woonde en dan weer bij
[betrokkene 1] en dat hij op 15 maart 2012 de gehele dag in de woning aan het [a-straat 2]
is geweest. Hij is in de vroege ochtend van 16 maart 2012 door de politie in die woning
aangehouden. Vastgesteld kan daarom worden dat de verdachte in de directe nabijheid van
de plaats delict was ten tijde van het incident.

Vastgesteld kan voorts worden dat de bestelling die [slachtoffer] kwam afleveren, is gedaan
met de Blackberry van de verdachte - hij verklaart dat zelf ook - en dat de bestelling is
gedaan via het IP-adres van [betrokkene 1] (de wifi-router). Deze bestelling is gedaan om
omstreeks 21:55 uur, toen de verdachte naar eigen zeggen in de woning aanwezig was.

Naast eerder genoemde bestelling die [slachtoffer] kwam bezorgen zijn er eerder ook
andere 'valse' bestellingen - dat wil zeggen bestellingen op andere adressen en met opgave
van andermans naam - gedaan via het IP-adres van [betrokkene 1] en met de Blackberry
van de verdachte. Er zijn in de vijf dagen voorafgaand aan de beroving van [slachtoffer] nog
vier andere valse bestellingen gedaan en wel op 10, 14 en 15 maart 2012. Bij de
bestellingen van 10 en 14 maart 2012 is gebruik gemaakt van zowel het IP-adres van
[betrokkene 1] als de Blackberry van de verdachte. Bij de eerste bestelling van 15 maart
2012 (een bestelling bij New York Pizza, gedaan om 21:40 uur) is wel het IP-adres van
[betrokkene 1] , maar niet het gebruik van de Blackberry van de verdachte vastgesteld
kunnen worden. De eerdere valse bestellingen zijn niet uitgevoerd onder andere omdat de
betreffende leverancier het niet vertrouwde.

In ieder geval bij vier van de vijf valse bestellingen is een e-mailadres opgegeven dat aan de
verdachte kan worden gelinkt: [...] @live.nl en [...] @hotmail.com. Het adres [...] @live.nl is
volgens een opgave van Microsoft geregistreerd op naam van de verdachte; de verdachte
zelf herkent dit e-mail adres ook als zodanig (al weet hij niet zeker of dit adres de extensie
.nl of .com heeft). Het adres [...] @hotmail.com is aangemaakt op 14 februari 2012 met
gebruikmaking van het IP-adres van het zakelijke Tele2 abonnement van de moeder van
verdachte, [betrokkene 3] , wonend aan het [b-straat 1] te [plaats] . De verdachte heeft zijn
BRP-adres bij zijn moeder op dit adres.

Uit onderzoek is verder gebleken dat het wifi-netwerk van [betrokkene 1] niet op straat te
gebruiken is; de bestellingen kunnen dus niet zijn gedaan door een passant die gebruik
maakte van het onbeveiligde wifi-netwerk van [betrokkene 1] .

Met de rechtbank concludeert het hof dat het de verdachte moet zijn geweest die op 15
maart 2012 omstreeks 21:54 uur de valse bestelling bij [A] met zijn Blackberry heeft gedaan.
Zijn verweer dat terwijl hij onder de douche stond, zijn broer of iemand anders, zijn
Blackberry hiervoor zou hebben gebruikt en dat hij wel had gezien dat de bestelling was
gedaan, maar deze niet zelf had geplaatst, wordt als onaannemelijk terzijde geschoven.
Immers, [betrokkene 4] , een vriend van verdachte, heeft verklaard dat als hij met verdachte
belde, hij nooit iemand anders aan de lijn kreeg. Als [betrokkene 4] ermee wordt
geconfronteerd dat er met zijn nummer 06- [0001] op 15 maart 2012 tussen 20.:08 uur en
21:51 uur negen keer is gebeld (waarvan acht contacten tussen 21.43 en 21.51 uur) met het
nummer 06- [0002] , dat volgens de eigen verklaring van verdachte bij hem in gebruik was,
verklaart [betrokkene 4] dat als er met dat nummer is gebeld, verdachte dat was en
niemand anders uit zijn familie. Ook de andere valse bestellingen via de Blackberry en de
daar gebruikte gegevens - die volgens de verdachte eveneens gedaan zouden zijn zonder
dat hij dit bemerkt heeft, hetgeen het hof dus eveneens onaannemelijk voorkomt – vormen
een aanwijzing dat het verdachte is de valse bestelling heeft geplaatst.

Rol van de verdachte bij de overval

Uit de bewijsmiddelen kan naar het oordeel van het hof niet worden afgeleid dat de
verdachte tijdens de beroving bij de woning van [betrokkene 2] , [a-straat 1] , is geweest.
Het hof gaat voorbij aan de door verdachtes stiefbroer, medeverdachte [betrokkene 1] ,
afgelegde verklaringen, waarin hij verklaart dat het verdachte is die de beroving zou hebben
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3.3.

3.4.

gepleegd en zou hebben geschoten. Het hof acht deze verklaringen die voor het eerst in
hoger beroep zijn afgelegd, meer dan tweeëneenhalf jaar na de beroving, niet
geloofwaardig.

Het hof gaat ervan uit dat de verdachte een valse bestelling heeft geplaatst op een
specifieke tijd, op naam en adres van een buurman teneinde zo de bezorger in de val te
lokken.

Noch bij de fouillering van de verdachten, noch hij de doorzoeking van de woning van
[betrokkene 1] is geld aangetroffen, terwijl bij de bestelling van het eten doorgegeven was
dat met een bedrag van € 60,- betaald zou worden. Hier leidt het hof mede uit af dat het
kennelijk de bedoeling was om zonder te betalen de bezorger het eten afhandig te maken
en hem mogelijk ook te beroven van het geld dat [slachtoffer] als bezorger (mogelijk) bij zich
had.

Anders dan de rechtbank is het hof van oordeel dat de opzet van verdachte niet beperkt is
tot de diefstal, maar zich ook uitstrekt tot het gebezigde geweld.

Verdachte wist dat medeverdachte [betrokkene 1] de beschikking had over een vuurwapen
en munitie.

Bovendien heeft verdachte zelf verklaard dat hij er vanuit gaat dat als iemand wordt
beroofd, er een worsteling zal plaatsvinden, omdat iemand niet zomaar zijn spullen gaat
geven en je jezelf gaat verdedigen. Kennelijk ging [betrokkene 1] hier ook van uit, zodat hij
zijn vuurwapen bij zich droeg, evenals [betrokkene 1] 's mededader die een
mes/steekwapen bij zich stak.

Op basis daarvan wordt geconcludeerd dat de verdachte met het voornemen de bezorger,
[slachtoffer] , door een dader voorzien van een vuurwapen te beroven en ervan uitgaande
dat die bezorger niet zonder slag of stoot- de bestelling en/of het geld zou overhandigen, hij
bewust de aanmerkelijke kans heeft aanvaard dat de mededader óók van een wapen
voorzien zou zijn, i.c. een steekwapen, en dat wapen zou gebruiken.

Verdachte heeft aldus op zijn minst de aanmerkelijke kans aanvaard dat er geweld zou
worden gebruikt dan wel dat daarmee gedreigd zou worden. Het fatale gevolg van het
steken met een mes/scherp voorwerp in de buik van het slachtoffer kan dan ook aan
verdachte worden toegerekend.

Anders dan de advocaat-generaal, is het hof van oordeel dat er geen sprake is van
medeplegen, nu er geen bewijs voorhanden is waaruit blijkt dat de verdachte buiten op
straat uitvoeringshandelingen heeft verricht en uit de bewijsmiddelen blijkt dat zijn aandeel,
hoewel cruciaal, zich niet verder uitstrekt dan tot het plaatsen van de valse bestelling."

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. (Vgl. HR 4 maart 2008,
ECLI:NL:HR:2008:BC0780, NJ 2008/156 en HR 22 maart 2011, ECLI:NL:HR:2011:BO4471, NJ
2011/342.) Onder die precieze wijze waarop het gronddelict wordt begaan, is ook begrepen of het
gronddelict al dan niet in deelneming wordt begaan; op die deelnemingsvorm behoeft het opzet
van de medeplichtige dus niet te zijn gericht. (Vgl. HR 23 januari 2018, ECLI:NL:HR:2018:67.)

Het Hof heeft blijkens zijn hiervoor onder 3.2.2 weergegeven overwegingen onder meer
vastgesteld dat het opzet van de verdachte erop was gericht dat [slachtoffer] zou worden beroofd
door een persoon die de beschikking had over een vuurwapen en over munitie en dat de
verdachte op zijn minst de aanmerkelijke kans heeft aanvaard dat er bij die beroving geweld zou
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3.5.

4.1.

4.2.

worden gebruikt. Gelet daarop en in aanmerking genomen hetgeen hiervoor onder 3.3 is
vooropgesteld, geeft het oordeel van het Hof dat het opzet van de verdachte op de
tenlastegelegde gronddelicten bewezen kan worden verklaard, niet blijk van een onjuiste
rechtsopvatting en is dat oordeel toereikend gemotiveerd.

Het middel faalt.

Het middel klaagt dat de redelijke termijn als bedoeld in art. 6, eerste lid, EVRM in de cassatiefase
is overschreden.

Het middel is gegrond. Dit moet leiden tot vermindering van de aan de verdachte opgelegde
gevangenisstraf van vijf jaren. In de omstandigheid dat de Hoge Raad als gevolg van de bij de
inzending van de stukken opgetreden vertraging die meer dan twaalf maanden bedraagt, eerst
thans uitspraak kan doen, vindt de Hoge Raad aanleiding de opgelegde gevangenisstraf te
verminderen met zeven 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 vier jaren en vijf 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 Y.
Buruma 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.

4 Beoordeling van het derde middel

5 Slotsom

6 Beslissing

474



Instantie Parket bij de Hoge Raad

Datum conclusie 21-11-2017

Datum publicatie 20-02-2018
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Formele relaties Arrest Hoge Raad: ECLI:NL:HR:2018:248 

Rechtsgebieden Strafrecht

Bijzondere kenmerken -

Inhoudsindicatie
Overval op bezorger van eetgelegenheid. Medeplichtigheid aan poging tot afpersing
en/of diefstal met geweld in vereniging, terwijl het feit de dood ten gevolge heeft.
Voor medeplichtigheid vereist opzet. HR herhaalt ECLI:NL:HR:2008:BC0780,
ECLI:NL:HR:2011:BO4471 en ECLI:NL:HR:2018:67, o.m. inhoudende dat opzet
medeplichtige niet gericht behoeft te zijn op de precieze wijze waarop het
gronddelict wordt begaan, daaronder begrepen of het gronddelict al dan niet in
deelneming wordt begaan. Hof heeft o.m. vastgesteld dat verdachtes opzet erop
was gericht dat A zou worden beroofd door een persoon die beschikking had over
een vuurwapen en munitie en dat verdachte op zijn minst de aanmerkelijke kans
heeft aanvaard dat er bij die beroving geweld zou worden gebruikt. ’s Hofs oordeel
dat verdachtes opzet op de tlgd. gronddelicten bewezen kan worden verklaard,
geeft niet blijk van een onjuiste rechtsopvatting en is toereikend gemotiveerd.

Vindplaatsen Rechtspraak.nl 

Conclusie

Nr. 15/03546
Zitting: 21 november 2017 (bij vervroeging)

Mr. A.J. Machielse
Conclusie inzake:
[verdachte]

1. Het gerechtshof Den Haag heeft verdachte op 16 juli 2015 voor 1 meer subsidiair: medeplichtigheid
aan poging tot afpersing door twee of meer verenigde personen, terwijl het feit de dood ten gevolge
heeft en/of medeplichtigheid aan poging tot diefstal door twee of meer verenigde personen,
voorafgegaan of vergezeld van geweld en bedreiging met geweld tegen personen, gepleegd met het
oogmerk, om die diefstal voor te bereiden en/of gemakkelijk te maken, terwijl het feit de dood ten
gevolge heeft, en voor 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 vuurwapen van categorie III en
medeplegen van handelen in strijd met artikel 26, eerste lid, van de Wet wapens en munitie,
veroordeeld tot een gevangenisstraf voor de duur van vijf jaar.

2. Mr. A.C. Bosch, advocaat te Rotterdam, heeft cassatie ingesteld. Mr. R.J. Baumgardt en mr. P. van
Dongen, advocaten te Rotterdam, hebben een schriftuur ingezonden houdende drie middelen van
cassatie.

3.1. Het eerste middel klaagt dat het hof naar aanleiding van het verweer van de verdediging
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strekkende tot bewijsuitsluiting van de verklaring van verdachte van 16 maart 2012 in het bestreden
arrest enerzijds in het midden heeft gelaten of er sprake is van een vormverzuim en daarnaast niet
heeft gereageerd op het verweer omtrent bewijsuitsluiting, maar anderzijds de verklaring van
verdachte wel tot het bewijs heeft gebezigd.

3.2. Het hof heeft verdachte veroordeeld voor 1 meer subsidiair, inhoudende dat:

" [betrokkene 1] op 15 maart 2012 te Rotterdam, tezamen en in vereniging met een ander, ter
uitvoering van het door hem en zijn mededader voorgenomen misdrijf om met het oogmerk om zich of
(een) ander wederrechtelijk te bevoordelen door geweld en bedreiging met geweld iemand, genaamd
[slachtoffer] te dwingen tot afgifte van geld en/of goederen, toebehorende aan [slachtoffer] en/of ' [A]
',

en/of

om met het oogmerk van wederrechtelijke toeëigening weg te nemen geld en/of goederen,
toebehorende aan [slachtoffer] en/of ' [A] ', en deze diefstal te doen voorafgaan en/of vergezellen van
geweld en bedreiging met geweld tegen die [slachtoffer] , één en ander met het oogmerk om die
diefstal voor te bereiden en/of gemakkelijk te maken, welk geweld en bedreiging met geweld
bestonden uit het

- zich opdringen aan die [slachtoffer] en (daarbij) lossen van een schot met een vuurwapen en

- steken met een mes, althans een scherp en/of puntig voorwerp in de buik van die [slachtoffer] , ten
gevolge van welk geweld die [slachtoffer] om het leven is gekomen, terwijl de uitvoering van die
voorgenomen diefstal met geweld en/of afpersing niet is/zijn voltooid,

tot en bij het plegen van welk misdrijf verdachte op 15 maart 2012 te Rotterdam opzettelijk
gelegenheid heeft verschaft en opzettelijk behulpzaam is geweest door

- via thuisbezorgd.nl een (valse) bestelling bij " [A] " te plaatsen en

- deze (valse) bestelling af te laten leveren bij het [a-straat 1] te Rotterdam en

- op deze wijze het latere slachtoffer naar de plaats te laten gaan waar deze beroofd zou kunnen
worden."

Als feit 2 heeft het hof bewezenverklaard dat:

"hij in de periode van 15 maart 2012 tot en met 16 maart 2012 te Rotterdam, tezamen en in
vereniging met een ander, een vuurwapen in de zin van artikel 1 onder 3, gelet op artikel 2 lid 1 van
categorie III van de Wet wapens en munitie, te weten een revolver (merk: BBM, model: Olympic 38),
en munitie in de zin van artikel 1 onder 4, gelet op artikel 2, lid 2 van categorie III van de Wet wapens
en munitie, te weten 10 kogelpatronen (kaliber: .22Lr), voorhanden heeft gehad."

3.3. De pleitnota van hoger beroep begint het inhoudelijke gedeelte met een bespreking van de
vormverzuimen op grond van de Salduz-rechtspraak die zich in deze zaak zouden hebben
voorgedaan. Verdachte is aangehouden op verdenking van het voorhanden hebben van een
vuurwapen en heeft toen een advocaat kunnen raadplegen. Maar verdachte is in verzekering gesteld
voor een levensdelict. Nadat de advocaat van verdachte de eerste keer met hem heeft gesproken
naar aanleiding van de verdenking van wapenbezit heeft zij naderhand nogmaals verzocht om met
verdachte te kunnen spreken, maar dat werd haar toen geweigerd omdat verdachte verhoord werd.
Toen was echter al de ernst van de verdenking aanmerkelijk verzwaard. Primair is verzocht om niet-
ontvankelijkverklaring van het OM in de vervolging, subsidiair tot bewijsuitsluiting van het verhoor van
verdachte van 16 maart 2012 en alles wat daarmee verband houdt. Daarbij moet in aanmerking
worden genomen dat dat verhoor niet volgens de richtlijnen is geregistreerd omdat apparatuur defect
bleek te zijn.

3.4. Het hof heeft het beroep op niet-ontvankelijkheid van het OM verworpen met een verwijzing naar
de rechtspraak van de Hoge Raad over de Salduz-problematiek. Maar - zo betogen de stellers van het
middel - het hof heeft wel een onderdeel van het proces-verbaal van verhoor, inhoudende de op 16
maart 2012 door verdachte afgelegde verklaring, voor het bewijs gebezigd. Het onderdeel betreft de
uitlating van verdachte over het nummer van zijn mobiele telefoon (bewijsmiddel 9).

3.5. De Salduz-rechtspraak van de Hoge Raad komt erop neer dat een aangehouden verdachte voor
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de aanvang van het eerste verhoor op zijn consultatierecht moet worden gewezen en dat hem binnen
de grenzen van het redelijke de gelegenheid moet worden geboden dat recht te realiseren. 1

3.6. In de onderhavige zaak is niet betwist dat de verdachte een advocaat heeft kunnen raadplegen
voor het eerste verhoor. Alleen wordt gesteld dat het onderwerp van de verdenking zo ingrijpend is
gewijzigd dat aan verdachte opnieuw de mogelijkheid tot raadpleging van zijn advocaat moest
worden geboden en, naar ik aanneem, dat hij ook op deze mogelijkheid moest worden gewezen.

3.7. In het verleden hebben zich wel gevallen voorgedaan waarin het feit waarvoor een verdachte is
aangehouden niet (alleen) het feit is waarvoor hij uiteindelijk is vervolgd. Een verdachte die uit
anderen hoofde is gedetineerd en daarom voor een nieuwe verdenking niet nog apart behoeft te
worden aangehouden, zal toch het recht hebben om een advocaat over die nieuwe verdenking te
raadplegen.2 Nog wat duidelijker lijkt mij HR 12 juni 2012, NJ 2012, 463 m.nt. Reijntjes, waarin
verdachte is aangehouden omdat hij in het bezit bleek van een gestolen bromfiets. Verdachte is
aangehouden. Voorafgaande aan een veiligheidsfouillering is hem gevraagd of hij scherpe voorwerpen
bij zich had. Verdachte overhandigde toen twee messen. Voor het dragen van die messen is hij
vervolgens veroordeeld. Het hof oordeelde dat de vraag naar het bezit van scherpe voorwerpen en
het antwoord daarop van verdachte geen verhoor was naar betrokkenheid bij een strafbaar feit.
Daarom behoefde hem voor het stellen van die vraag volgens het hof niet de gelegenheid te worden
geboden om een advocaat te raadplegen. Dat oordeel was volgens de Hoge Raad onjuist voor zover
het de aanspraak op consultatie van een advocaat beperkte tot het verhoor ten aanzien van het
specifieke feit waarvoor de verdachte is aangehouden.

3.8. Het recht op consultatie van een advocaat zou inderdaad kunnen worden uitgehold en van zijn
functionaliteit kunnen worden beroofd als er geen rekening zou worden gehouden met de
mogelijkheid dat na de aanhouding voor een bepaald strafbaar feit en de daaraan verbonden
consultatie van een advocaat, zich niet voorziene ontwikkelingen voordoen die voor de strafrechtelijke
positie van de verdachte van wezenlijk belang zijn en die verdachte, alvorens opnieuw te worden
gehoord, aan zijn advocaat moet kunnen voorleggen. Denk aan het geval dat iemand voor
winkeldiefstal wordt aangehouden en een advocaat raadpleegt waarna blijkt dat een cold case aan
deze verdachte kan worden gelinkt. Verdachte kan dan overvallen worden door een nieuwe
beschuldiging die hij niet met zijn advocaat heeft besproken tijdens de consultatie. Verdachte hoefde
met zo'n beschuldiging geen rekening te houden. Dat ligt anders in een zaak waarin het onderzoek
nog goed op gang moet komen. Dan kan de verdachte met zijn advocaat alle opties bespreken,
bijvoorbeeld lopende van gevaarlijk verkeersgedrag tot doodslag in het verkeer.

3.9. De Aanwijzing rechtsbijstand politieverhoor3 zoals die luidde op 16 maart 2012 kende een rubriek
getiteld "Nieuwe verdenkingen tijdens het verhoor" waarin het volgende is te lezen:

"Als tijdens het verhoor van de verdachte de verdenking rijst dat hij betrokken is geweest bij een of
meer feiten die soortgelijk zijn aan of verband houden met het feit waarvoor hij is aangehouden, dan
hoeft de verdachte niet opnieuw op het recht op consultatiebijstand te worden gewezen4.

Heeft de verdachte voor het feit waarvoor hij is aangehouden gebruik gemaakt van zijn recht op
consultatiebijstand, dan mag immers worden aangenomen dat hij ook ten aanzien van die feiten in
het gesprek met de raadsman zijn procespositie heeft kunnen bepalen. Heeft de verdachte in het
eerdere stadium afstand gedaan van het recht op consultatiebijstand, dan kan hij geacht worden ook
ten aanzien van het verhoor over deze soortgelijke feiten afstand te hebben gedaan.

Als de nieuwe verdenking betrekking heeft op een feit dat niet in de hierboven bedoelde zin
soortgelijk is aan of verband houdt met het feit waarvoor de verdachte is aangehouden, dan geldt het
volgende, ongeacht of er met betrekking tot het laatst bedoelde feit gebruik is gemaakt of afstand is
gedaan van het consultatierecht (Hierna zal een feit dat niet in de hierboven bedoelde zin soortgelijk
is aan of verband houdt met het feit waarvoor de verdachte is aangehouden kortweg een ‘niet-
soortgelijk feit’ worden genoemd).

Als de verdachte is aangehouden voor een feit uit de B- of C-categorie en de nieuwe verdenking
betrekking heeft op een niet soortgelijk feit uit de A-categorie, dan wijst de politie de verdachte
opnieuw op het recht op consultatiebijstand en wordt gehandeld als hiervoor ten aanzien van A-zaken
is gesteld. Hetzelfde geldt, mutatis mutandis, als jegens de voor een B- of C-feit aangehouden
verdachte de verdenking ter zake van een niet-soortgelijk feit uit de B-categorie rijst. Als, tot slot, de
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verdachte is aangehouden ter zake van een feit uit de C-categorie en er rijst een verdenking ter zake
van een niet-soortgelijk feit uit de C-categorie, dan dient hij ook wat betreft laatstbedoeld feit
andermaal op zijn consultatierecht te worden gewezen."

3.10. Verdachte heeft voorafgaand aan het eerste verhoor een advocaat kunnen raadplegen en aan
deze advocaat alle vragen en twijfels kunnen voorleggen die bij hem zijn opgekomen. De advocaat
heeft verdachte kunnen voorlichten over alle hypothesen waartoe het onderzoek op dat moment
aanleiding kon geven. Misschien heeft verdachte niet het achterste van zijn tong laten zien tijdens
deze consultatie, maar dat is een eigen keuze die aan zijn opties niet kon afdoen. De betrokkenheid
van verdachte bij de poging tot overval is misschien eerst - voorzichtig - gewaardeerd als een misdrijf
van de Wet wapens en munitie, ook nog ten tijde van de consultatie van de advocaat, en nadien
verzwaard, maar verdachte heeft rekening moeten en kunnen houden met de mogelijkheid dat de
politie zijn rol bij dit misdrijf nader zou onderzoeken en al naargelang de resultaten van dat onderzoek
zwaarder dan voorheen zou kunnen gaan inschatten. Naar mijn mening is het recht van verdachte op
consultatie van een advocaat niet geschonden.

3.11. Ook al zou dit anders zijn, zou dat verdachte niet kunnen baten. Bewijsmiddel 2 geeft immers
een verklaring weer die verdachte op 26 maart 2012 heeft afgelegd. Over deze verklaring wordt in het
kader van het Salduz-bezwaar niet geklaagd, zodat ik het ervoor houd dat verdachte voorafgaand
aan deze verklaring zijn positie met een advocaat heeft kunnen bespreken. In die verklaring heeft
verdachte óók zijn telefoonnummer opgegeven.

3.12. Dus ook als bewijsmiddel 9 wel zou moeten worden uitgeschakeld heeft verdachte onvoldoende
rechtens te respecteren belang bij vernietiging van het arrest omdat met weglating van bewijsmiddel
9 de motivering van de bewezenverklaring niet wordt verzwakt.5

Het middel faalt.

4.1. Het tweede middel klaagt dat niet is voldaan aan de eisen voor medeplichtigheid aan - kort
gezegd - de overvalpoging omdat het daarvoor benodigde opzet bij verdachte ontbrak. Als verdachte
al opzet had op enigerlei bijdrage bestrijkt dat opzet niet het feit dat er nog een andere persoon bij
het delict betrokken zou worden en dat deze gebruik zou maken van een steekwapen. Dat de broer
van verdachte de beschikking had over een vuurwapen levert dat opzet nog niet op.

4.2. Het hof heeft in het verkort arrest nadere bewijsoverwegingen opgenomen. Daarin heeft het hof
vastgesteld dat de bestelling bij [A] is gedaan via het IP adres van de wifi router in de woning van de
medeverdachte [betrokkene 1] , de halfbroer van verdachte, met de telefoon van verdachte. Het bij de
bestelling opgegeven e-mailadres is naar alle waarschijnlijkheid ook door verdachte aangemaakt. De
bezorger heeft bij het adres waar hij de bestelling zou moeten afleveren aangebeld en is toen
kennelijk overvallen. Getuigen hebben een knal gehoord en een lichtflits gezien. Iemand rende
schreeuwend weg en zeeg op straat ineen. De bezorger is door een steekwond om het leven
gekomen. Het stoffelijk overschot vertoonde geen schotwonden.

4.3. Vervolgens heeft het hof overwogen:

“De verdachte heeft verklaard dat hij nu eens bij zijn moeder in huis woonde en dan weer bij
[betrokkene 1] en dat hij op 15 maart 2012 de gehele dag in de woning aan het [a-straat 2] [AM: de
woning van [betrokkene 1] , verdachtes halfbroer] is geweest. Hij is in de vroege ochtend van 16
maart 2012 door de politie in die woning aangehouden. Vastgesteld kan daarom worden dat de
verdachte in de directe nabijheid van de plaatst delict was ten tijde van het incident.

Vastgesteld kan voorts worden dat de bestelling die [slachtoffer] kwam afleveren, is gedaan met de
Blackberry van de verdachte – hij verklaart dat zelf ook – en dat de bestelling is gedaan via het IP-
adres van [betrokkene 1] (de wifi-router). Deze bestelling is gedaan om omstreeks 21:55 uur, toen de
verdachte naar eigen zeggen in de woning aanwezig was.”

4.4. Binnen betrekkelijk korte tijd zijn er vanaf het IP adres van de halfbroer van verdachte vier
andere valse bestellingen gedaan bij maaltijdbezorgers, waarvan drie via de telefoon van verdachte.
Omdat die bestellingen verdacht voorkwamen is daaraan geen gevolg gegeven. Bij vier van de in
totaal vijf valse bestellingen is een e-mail adres opgegeven dat aan verdachte is te linken. Het hof
vervolgt dan:
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“Met de rechtbank concludeert het hof dat het de verdachte moet zijn geweest die op 15 maart 2012
omstreeks 21:54 uur de valse bestelling bij [A] met zijn Blackberry heeft gedaan. Zijn verweer dat
terwijl hij onder de douche stond, zijn broer of iemand anders, zijn Blackberry hiervoor zou hebben
gebruikt en dat hij wel had gezien dat de bestelling was gedaan, maar deze niet zelf had geplaatst,
wordt als onaannemelijk terzijde geschoven.”

4.5. Deze conclusie baseert het hof op de verklaringen van een vriend van verdachte over het gebruik
van de telefoon van verdachte en op verkeersgegevens van die telefoon. Vervolgens overweegt het
hof:

“Het hof gaat ervan uit dat de verdachte een valse bestelling heeft geplaatst op een specifieke tijd, op
naam en adres van een buurman [AM: [betrokkene 2] , [a-straat 1] ] teneinde zo de bezorger in de
val te lokken.

Noch bij de fouillering van de verdachten, noch hij de doorzoeking van de woning van [betrokkene 1]
is geld aangetroffen, terwijl bij de bestelling van het eten doorgegeven was dat met een bedrag van €
60,- betaald zou worden. Hier leidt het hof mede uit af dat het kennelijk de bedoeling was om zonder
te betalen de bezorger het eten afhandig te maken en hem mogelijk ook te beroven van het geld dat
[slachtoffer] als bezorger (mogelijk) bij zich had.

Anders dan de rechtbank is het Hof van oordeel dat de opzet van verdachte niet beperkt is tot de
diefstal, maar zich ook uitstrekt tot het gebezigde geweld.

Verdachte wist dat medeverdachte [betrokkene 1] de beschikking had over een vuurwapen en
munitie.

Bovendien heeft verdachte zelf verklaard dat hij er vanuit gaat dat als iemand wordt beroofd, er een
worsteling zal plaatsvinden, omdat iemand niet zomaar zijn spullen gaat geven en je jezelf gaat
verdedigen.

Kennelijk ging [betrokkene 1] hier ook van uit, zodat hij zijn vuurwapen bij zich droeg, evenals
[betrokkene 1] ’s mededader die een mes-/steekwapen bij zich stak.

Op basis daarvan wordt geconcludeerd dat de verdachte met het voornemen de bezorger,
[slachtoffer] , door een dader voorzien van een vuurwapen te beroven en er vanuitgaande dat die
bezorger niet zonder slag of stoot de bestelling en/of het geld zou overhandigen, hij bewust de
aanmerkelijke kans heeft aanvaard dat de mededader óók van een wapen voorzien zou zijn, i.c. een
steekwapen, en dat wapen zou gebruiken.

Verdachte heeft aldus op zijn minst de aanmerkelijke kans aanvaard dat er geweld zou worden
gebruikt dan wel dat daarmee gedreigd zou worden. Het fatale gevolg van het steken met een
mes/scherp voorwerp in de buik van het slachtoffer kan dan ook aan verdachte worden toegerekend.”

4.6. Het komt mij voor dat het middel te zware eisen stelt aan het opzet van de medeplichtige. De
medeplichtige staat vaak wat op afstand van de precieze wijze van uitvoering van het misdrijf. Omdat
een medeplichtige zich niet hoeft te hebben verstaan met de dader(s) van het misdrijf dat de
medeplichtige wil bevorderen en er zelfs niet van op de hoogte hoeft te zijn wie van zijn hulp zal
profiteren, is het dikwijls niet van belang of de medeplichtige opzet heeft op het feit dat het misdrijf
door twee of meer verenigde personen of door slechts één persoon zal worden begaan. Alleen
wanneer het "tezamen en in vereniging met een of meer anderen" verschil maakt voor de
strafbedreiging zal het relevant kunnen zijn of de medeplichtige opzet had op deze omstandigheid of
niet.6 Als de medeplichtige ervan op de hoogte is dat het door hem ter beschikking stellen van een
vervoermiddel aan een of meer anderen die anderen het opsporen van het slachtoffer, dat zij zwaar
lichamelijk letsel willen gaan toebrengen of zelfs om het leven willen gaan brengen, gemakkelijk
maakt, staat het ontbreken van wetenschap bij verdachte dat die anderen gebruik zullen maken van
vuurwapens niet aan de veroordeling voor medeplichtigheid in de weg. Het opzet van de
medeplichtige hoeft niet te zijn gericht op de manier waarop het misdrijf wordt uitgevoerd. Nodig is
dat het opzet van de medeplichtige al dan niet in voorwaardelijke vorm is gericht op het misdrijf, maar
dat opzet behoeft niet de precieze wijze waarop het misdrijf wordt begaan te omvatten.7 In het kader
van bewezenverklaring en kwalificatie van medeplichtigheid moet worden uitgegaan van de door de
dader verrichte handelingen, ook als het opzet van de medeplichtige slechts was gericht op een deel
daarvan. Als het (voorwaardelijk) opzet van de medeplichtige niet (volledig) was gericht op het
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gronddelict moet het misdrijf waarop de medeplichtige opzet had, nog wel voldoende verband met dat
gronddelict hebben. In 2017 overwoog de Hoge Raad in een zaak waarin verdachte was veroordeeld
voor medeplichtigheid aan afpersing:

"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).

2.4. Het Hof heeft blijkens zijn hiervoor onder 2.2.2 weergegeven overwegingen vastgesteld dat het
opzet van de verdachte slechts was gericht "op het leveren van hulp aan [betrokkene 2] en
[betrokkene 1] om met vals geld een aanzienlijke hoeveelheid cocaïne te verwerven", doch heeft
geoordeeld dat dit misdrijf in de hiervoor onder 2.3 bedoelde zin verband hield met de afpersing. In
aanmerking genomen wat uit de vaststellingen van het Hof volgt over de aard van de gedraging van
de verdachte (valse bankbiljetten aan [betrokkene 2] geven om daarmee een partij cocaïne te
verwerven) en van het gronddelict (afpersing), is het oordeel van het Hof dat het misdrijf waarop het
opzet van de verdachte was gericht voldoende verband houdt met de afpersing, niet zonder meer
begrijpelijk. Daaraan doet niet af hetgeen het Hof heeft overwogen over de overige omstandigheden
van het geval (kort gezegd: een illegaal en risicovol gebeuren in het criminele milieu met betrekking
tot een waardevol goed). De bewezenverklaring is dus ontoereikend gemotiveerd.”8

4.7. In de onderhavige zaak is een verband zoals de Hoge Raad verlangt, mijns inziens wel aan te
wijzen. Het hof heeft vastgesteld dat het e-mailadres van verdachte en zijn telefoon zijn benut om de
bezorger naar het pand waar verdachte verbleef te lokken. Eerder waren al vergeefse pogingen
gedaan om met een valse naam en een vals adres bestellingen te laten bezorgen. Het hof heeft
voorts aan kunnen nemen dat alleen verdachte van de telefoon gebruik heeft gemaakt. Dat het de
bedoeling was om de bezorger te beroven heeft het hof mede gebaseerd op de vaststelling dat bij
verdachten noch in de woning waar verdachte verbleef geld is aangetroffen om de bestelling te
betalen. Verdachte was ervan op de hoogte dat zijn halfbroer beschikte over een vuurwapen en
munitie. Het hof is er van uit kunnen gaan dat aan verdachte de overval op een bezorger voor ogen
heeft gestaan en dat de verdachte er wel vanuit is gegaan dat de bezorger niet zomaar geld of eten
zonder betaling zal afgeven. Verdachtes opzet bestreek dus grotendeels hetgeen in werkelijkheid
heeft plaatsgevonden. Dat lijkt mij voldoende voor het aannemen van medeplichtigheid aan de overval
en voor het door de Hoge Raad verlangde verband. Dat uit de bewijsmiddelen niet zomaar is af te
leiden dat verdachte tevens voorwaardelijk opzet had op het feit dat bij de overval nog een derde zou
zijn betrokken, zoals het hof wél heeft verondersteld, doet er niet aan af dat verdachte minstens
welbewust de aanmerkelijke kans moet hebben aanvaard dat geweld zou worden gebruikt tegen de
bezorger.

Het middel faalt.

5.1. Het derde middel klaagt over schending van de redelijke termijn in cassatie. Op 23 juli 2015 is het
beroep in cassatie ingesteld en de stukken zijn eerst op 16 juni 2017 ter administratie van de Hoge
Raad ontvangen. De stellers van het middel wijzen erop dat het nog te vaak voorkomt dat de Hoge
Raad moet concluderen tot een schending van de redelijke termijn en dat deze praktijk zich zal
voortzetten als het gebrek aan rechterlijke capaciteit druk op de rechterlijke macht blijft zetten.

5.2. De data waarvan het middel uitgaat zijn correct. De door de Hoge Raad op acht maanden
bepaalde inzendtermijn is met 14 maanden en 24 dagen overschreden. Dat heeft met zich gebracht
dat ook meer dan twee jaren met de behandeling in cassatie zijn gemoeid geweest. Dat zal moeten
leiden tot verlaging van de opgelegde straf.

6. De eerste twee middelen falen. Het derde middel is gegrond, hetgeen tot een vermindering van de
opgelegde straf behoort te leiden. Ambtshalve heb ik geen grond aangetroffen die tot vernietiging
aanleiding behoort te geven.
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7. Deze conclusie strekt tot vermindering van de opgelegde straf en tot verwerping van het beroep
voor het overige.
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2.1.

Het beroep is ingesteld door de Advocaat-Generaal bij het Hof. Deze 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, N. van der Laan, advocaat te Amsterdam, heeft het beroep
tegengesproken.

De Advocaat-Generaal P.C. Vegter 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 heeft daarop schriftelijk gereageerd.

2. Tenlastelegging en motivering van de gegeven vrijspraak

Aan de verdachte is tenlastegelegd dat:

"1.

(PROJECT SOLARIS):

Zij op of omstreeks 3 juli 2000 te Bilthoven, in elk geval in Nederland, tezamen en in vereniging
met een ander of anderen, althans alleen,

een factuur van [verdachte] gericht aan [G] BV ten bedrage van Fl. 325.000,- (exclusief btw) (D-
1427-2)

zijnde een geschrift dat bestemd was om tot bewijs van enig feit te dienen, valselijk heeft
opgemaakt en/of doen opmaken en/of laten opmaken of vervalst en/of doen vervalsen en/of laten
vervalsen, immers heeft/hebben zij, verdachte, en/of haar mededader(s) valselijk en/of in strijd
met de waarheid - zakelijk weergegeven -

op/in die factuur vermeld dat door of namens [verdachte] werkzaamheden en/of diensten zijn
verricht ten behoeve van/voor [G] BV, terwijl in werkelijkheid die werkzaamheden en/of diensten
niet, althans niet in zijn geheel, door of namens [verdachte] zijn verricht ten behoeve van/voor [G]
BV

en/of

op/in die factuur (een) factuurbedrag vermeld dat in werkelijkheid geen althans niet volledig,
betrekking heeft op de in die factuur vermelde werkzaamheden en/of diensten,

zulks met het oogmerk om dat geschrift als echt en onvervalst te gebruiken en/of door anderen te
doen gebruiken;

2.

(PROJECTEN HOLLANDSE MEESTER & SOLARIS & COOLSINGEL):

Zij in of omstreeks de periode van 1 januari 1998 tot en met 1 april 2008 te Capelle aan den IJssel
en/of Hoevelaken en/of Den Haag en/of Bergschenhoek en/of 's-Gravenzande en/of Bilthoven
en/of Amsterdam en/of Amstelveen en/of Heemstede en/of Bemmel en/of Buitenkaag, in elk geval
in Nederland, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, opzettelijk heeft
deelgenomen aan een organisatie,

te weten een samenwerkingsverband van natuurlijke personen en/of rechtspersonen, bestaande
uit haar, verdachte, en/of [medeverdachte 1] en/of [betrokkene 6] en/of [medeverdachte 2] en/of
[betrokkene 7] en/of [betrokkene 8] en/of [betrokkene 9] en/of [medeverdachte 3] en/of
[medeverdachte 4] en/of [medeverdachte 5] en/of 
[betrokkene 10] en/of [medeverdachte 6] en/of [betrokkene 11] en/of [H] BV en/of [I] BV en/of [J]
BV (van 2 februari 1994 tot 14 augustus 2000 optredend onder de handelsnaam [K] BV) en/of [L]
BV (van 14 augustus 2000 tot 5 april 2005 optredend onder de handelsnaam [K] BV) en/of [M] BV
en/of [N] BV en/of [medeverdachte 7] (van 14 april 1999 tot 26 februari 2009 optredend onder de

1 Geding in cassatie
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handelsnaam [O] BV) en/of [P] BV en/of een of meer andere(n) (rechts)perso(o)n(en), welke
organisatie tot oogmerk heeft het plegen van misdrijven, namelijk onder meer:

- oplichting van Bouwfonds (artikel 326 WvSr)

- verduistering in dienstbetrekking bij Bouwfonds (artikel 322 WvSr)

- valsheid in geschrifte (artikel 225 WvSr)

- niet ambtelijke actieve en/of passieve omkoping (artikel 328ter WvSr)

- witwassen (artikel 420bis/420quater WvSr)

- opzetheling (artikel 416 WvSr)

3.

(PROJECT EUROCENTER):

Zij in of omstreeks de periode van 24 februari 2006 tot en met 7 september 2007 te Bilthoven
en/of Alphen aan den Rijn, in elk geval in Nederland, tezamen en in vereniging met een ander of
anderen, althans alleen,

een brief van [verdachte] gericht aan [Q] BV d.d. 28 december 2005 en/of een overeenkomst
tussen [verdachte] en [Q] BV d.d. 28 december 2005 (D-1036)

en/of

een brief van [verdachte] gericht aan [Q] BV d.d. 10 augustus 2006 en/of een overeenkomst
tussen [verdachte] en [Q] BV (D-1373)

en/of

zeven, althans een of meer, factu(u)r(en) van [Q] BV (telkens) gericht aan [verdachte] ten bedrage
van in totaal circa Euro 250.000,- (exclusief btw) (D-0851 en/of D-0848 en/of D-0869 en/of D-0882
en/of D-0883 en/of D-0884 en/of D-l 169-4),

zijnde (telkens) (een) geschrift(en) dat/die bestemd was/waren om tot bewijs van enig feit te
dienen, valselijk heeft opgemaakt en/of doen opmaken en/of laten opmaken of vervalst en/of doen
vervalsen en/of laten vervalsen, immers heeft/hebben zij, verdachte, en/of haar mededader(s)
valselijk en/of in strijd met de waarheid - zakelijk weergegeven - op/in die brie(f)(ven) en/of
overeenkomst(en) vermeld dat door of namens [Q] BV werkzaamheden en/of diensten zijn/zouden
worden verricht ten behoeve van/voor [verdachte] en/of die brie(f)(ven) en/of overeenkomst(en)
gedateerd op respectievelijk 28 december 2005 en/of 10 augustus 2006, terwijl in werkelijkheid
die werkzaamheden en/of diensten niet, althans niet in zijn geheel, door of namens 
[Q] BV zijn/zouden worden verricht ten behoeve van/voor [verdachte] en/of die brie(f)(ven) van 28
december 2005 en/of 10 augustus 2006 geantedateerd was/waren

en/of

op/in die brie(f)(ven) en/of overeenkomst(en) (een) factuurbedrag(en) vermeld die/dat in
werkelijkheid geen, althans niet volledig, betrekking heeft/hebben op de in die brie(f)(ven) en/of
overeenkomsten vermelde(n) werkzaamheden en/of diensten

en/of

op/in die factu(u)r(en) vermeld dat door of namens [Q] BV werkzaamheden en/of diensten zijn
verricht ten behoeve van/voor [verdachte] en/of de factu(u)r(en) D-0882 en/of D-0883 en/of D-
0884 en/of D-1169-4 gedateerd op respectievelijk 24 februari 2006 en/of 5 juni 2006 en/of 13
september 2006 en/of 6 januari 2007, terwijl in werkelijkheid die werkzaamheden en/of diensten
niet, althans niet in zijn geheel, door of namens [Q] BV zijn zouden worden verricht ten behoeve
van/voor [verdachte] en/of die factu(u)r(en) van 24 januari 2006 en/of 5 juni 2006 en/of 13
september 2006 en/of 6 januari 2007 geantedateerd was/waren

en/of

op/in die factu(u)r(en( (een) factuurbedrag(en) vermeld die/dat in werkelijkheid geen, althans niet
volledig, betrekking heeft/hebben op de in die factu(u)r(en) vermelde(n) werkzaamheden en/of
diensten

zulks (telkens) met het oogmerk om dat/die geschrift(en) als echt en onvervalst te gebruiken en/of
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door anderen te doen gebruiken;

4.

(PROJECT EUROCENTER):

Zij in of omstreeks de periode van 3 juni 2004 tot en met 28 februari 2007, te Bilthoven, in elk
geval in Nederland, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, (van) een
of meer voorwerp(en), te weten een of meer geldbedrag(en) tot een totaal bedrag van circa Euro
1.925.000, (exclusief btw), in elk geval enig(e) geldbedrag(en)

de werkelijke aard en/of de herkomst heeft verborgen en/of verhuld door voor te wenden dat (een
gedeelte van) dit/die voorwerp(en)/geldbedrag(en) was/waren verkregen op basis van een (valse
of vervalste) overeenkomst tussen [verdachte] en [R] BV (D- 0069/D-1056) en/of drie, althans een
of meer, (valse of vervalste) factu(u)r(en) van [verdachte] (telkens) aan [R] BV ten bedrage van in
totaal circa Euro 1.850.000,- (exclusief btw) (D- 1053 en/of Dl 052 en/of D-0900) en/of een (valse
of vervalste) factuur van [verdachte] aan [N] BV ten bedrage van in totaal circa Euro 75.000,-
(exclusief btw) (D-1037/D-0260)

en/of

door voor te wenden dat (een gedeelte van) dit/die voorwerp(en)/geldbedrag(en) was/waren
(door)betaald op basis van twee, althans een of meer, (valse of vervalste) factu(u)r(en) van [I] BV
(telkens) aan [verdachte] ten bedrage van in circa totaal Euro 200.000,- (exclusief btw) (D-2801/D-
0867/ D-1629 en/of D-2886/D-1769), en/of twee, althans een of meer, (valse of vervalste)
factu(u)r(en) van [S] /Ltd en/of [T] en/of [betrokkene 12] (telkens) aan [verdachte] ten bedrage
van in totaal circa Euro 280.380,- (exclusief btw) (D-3207-2 en/of D-3209-1) en/of twee, althans
een of meer, (valse of vervalste) brie(f)(ven) van [verdachte] (telkens) aan [Q] BV dan wel twee,
althans een of meer, (valse of vervalste) overeenkomst(en) tussen [Q] BV en [verdachte] (D- 1036
en/of D-l 373) en/of zeven, althans een of meer, (valse of vervalste) factu(u)r(en) van [Q] BV
(telkens) aan [verdachte] ten bedrage van in totaal circa Euro 250.000,- (exclusief btw) D-0851
en/of D-0848 en/of D-0869 en/of D-0882 en/of D-0883 en/of D-0884 en/of D-l 169-4), althans
dit/die voorwerp(en)/geldbedrag(en) voorhanden heeft gehad en/of heeft verworven en/of (een
gedeelte van) dit/die voorwerp(en)/geldbedrag(en) heeft overgedragen,

terwijl zij, verdachte, en/of haar mededaders) wisten, althans redelijkerwijs moest(en)
vermoeden, dat die/dat voorwerp(en)/geldbedrag(en) (geheel of gedeeltelijk) onmiddellijk of
middellijk afkomstig was/waren uit enig misdrijf;

5.

(PROJECT EUROCENTER/PHILIPS):

Zij in of omstreeks de periode van 1 januari 1998 tot en met 13 november 2007 te Eindhoven
en/of Hoevelaken en/of Hoofddorp en/of Heemstede en/of Weert en/of Haelen en/of Roermond
en/of Tilburg en/of Aerdenhout en/of Bloemendaal en/of Rosmalen en/of Den Bosch en/of Den
Haag en/of Bilthoven en/of Haarlem en/of Alphen aan den Rijn en/of Capelle aan den IJssel en/of
IJsselstein en/of Waddinxveen, in elk geval in Nederland, tezamen en in vereniging met een ander
of anderen, althans alleen, opzettelijk heeft deelgenomen heeft deelgenomen aan een
organisatie,

te weten een organisatieverband van natuurlijke personen en/of rechtspersonen, bestaande uit
haar, verdachte, en/of [medeverdachte 1] en/of [betrokkene 6] en/of [betrokkene 13] en/of
[medeverdachte 5] en/of [medeverdachte 8] en/of [betrokkene 14] en/of [betrokkene 8] en/of
[betrokkene 15] en/of [betrokkene 16] en/of [betrokkene 17] en/of [medeverdachte 9] en/of
[betrokkene 18] en/of [medeverdachte 2] en/of [medeverdachte 3] en/of [medeverdachte 4] en/of
[betrokkene 10] en/of [betrokkene 20] en/of [E] NV en/of [D] BV en/of [U] BV en/of [I] BV en/of
[KK] Holding BV en/of [KK] Beheer BV en/of [Q] BV en/of [R] BV en/of [X] BV (van 29 januari 2001
tot 10 april 2006 optredend onder de handelsnaam [Y] BV) en/of [Z] NV en/of [N] BV en/of [...] BV
en/of een of meer andere(n) (rechts)perso(o)n(en), welke organisatie tot oogmerk heeft het
plegen van misdrijven, namelijk onder meer:

- oplichting van Stichting Philips Pensioenfonds en/of Philips Real Estate Investment Management
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2.2.

3.1.

3.2.

BV en/of Schootse Poort Onroerend Goed Beheer BV en/of Bouwfonds (artikel 326 WvSr);

- verduistering in dienstbetrekking bij Stichting Philips Pensioenfonds en/of Philips Real Estate
Investment Management BV en/of Schootse Poort Onroerend Goed Beheer BV en/of Bouwfonds
(artikel 322 WvSr);

- valsheid in geschrifte (artikel 225 WvSr);

- niet ambtelijke actieve en/of passieve omkoping (artikel 328ter WvSr);

- witwassen (artikel 420bis/420quarter WvSr)."

Het Hof heeft de verdachte vrijgesproken van het tenlastegelegde en daartoe het volgende
overwogen:

"Ambtshalve overweging

De vertegenwoordiger van de verdachte is zelf ook verdachte in de Klimopzaak. Hij heeft op
verzoek van de medeverdachte [medeverdachte 1] als 'potje' (voor gelden) gefungeerd. Voor het
ontvangen en verrichten van betalingen heeft de vertegenwoordiger van de verdachte gebruik
gemaakt van zijn BV's, waaronder de verdachte. De onderhavige ten laste gelegde feiten worden
ook de vertegenwoordiger van de verdachte, als pleger dan wel als feitelijk leidinggever,
verweten.

In de zaak van de vertegenwoordiger van de verdachte heeft het hof overwogen dat hij als pleger
van de strafbare feiten dient te worden aangemerkt, omdat uit de bewijsmiddelen volgt dat de
vertegenwoordiger van de verdachte zelf alle strafbare handelingen heeft verricht en hij zijn BV's,
waaronder de verdachte, daarbij enkel heeft gebruikt als middel om de strafbare gedragingen te
kunnen plegen.

Dit leidt er toe dat de verdachte wordt vrijgesproken van de ten laste gelegde feiten."

Het middel komt op tegen de door het Hof gegeven vrijspraak van het tenlastegelegde.

De Hoge Raad heeft in zijn arrest van 26 april 2016, ECLI:NL:HR:2016:733 onder meer het
volgende overwogen:

"3.4.1. (...) een rechtspersoon kan worden aangemerkt als dader van een strafbaar feit indien de
desbetreffende gedraging redelijkerwijs aan die rechtspersoon kan worden toegerekend. Die
toerekening is afhankelijk van de concrete omstandigheden van het geval, waartoe mede behoort
de aard van de (verboden) gedraging. Een belangrijk oriëntatiepunt bij de toerekening is of de
gedraging heeft plaatsgevonden dan wel is verricht in de sfeer van de rechtspersoon. Een
dergelijke gedraging kan in beginsel worden toegerekend aan de rechtspersoon.

Van een gedraging in de sfeer van de rechtspersoon kan sprake zijn indien zich een of meer van
de navolgende omstandigheden voordoen:

a) het gaat om een handelen of nalaten van iemand die hetzij uit hoofde van een dienstbetrekking
hetzij uit anderen hoofde werkzaam is ten behoeve van de rechtspersoon,

b) de gedraging past in de normale bedrijfsvoering of taakuitoefening van de rechtspersoon,

c) de gedraging is de rechtspersoon dienstig geweest in het door hem uitgeoefende bedrijf of in
diens taakuitoefening,

d) de rechtspersoon vermocht erover te beschikken of de gedraging al dan niet zou plaatsvinden
en zodanig of vergelijkbaar gedrag werd blijkens de feitelijke gang van zaken door de
rechtspersoon aanvaard of placht te worden aanvaard, waarbij onder bedoeld aanvaarden mede
begrepen is het niet betrachten van de zorg die in redelijkheid van de rechtspersoon kon worden
gevergd met het oog op de voorkoming van de gedraging." (Vgl. HR 21 oktober 2003,
ECLI:NL:HR:2003:AF7938, NJ 2006/32.)

3 Beoordeling van het middel
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3.3.

3.4.

Door te overwegen als hiervoor onder 2.2 weergegeven heeft het Hof onvoldoende inzicht
gegeven in zijn gedachtegang.

Indien het heeft geoordeeld dat de verdachte niet als pleger of als medepleger aansprakelijk kan
worden gesteld wegens de verboden gedragingen aangezien de vertegenwoordiger van de
verdachte "als pleger van de strafbare feiten dient te worden aangemerkt", heeft het Hof miskend
dat die enkele omstandigheid, gelet op hetgeen hiervoor onder 3.2 is overwogen niet aan een
bewezenverklaring van het tenlastegelegde in de weg staat.

Indien het heeft geoordeeld dat de verboden gedragingen niet aan de verdachte kunnen worden
toegerekend vanwege de omstandigheid dat de vertegenwoordiger van de verdachte "zelf alle
strafbare handelingen heeft verricht" en hij de verdachte "daarbij enkel heeft gebruikt als middel
om de strafbare gedragingen te kunnen plegen", heeft het zijn oordeel onvoldoende gemotiveerd.
Die omstandigheden staan immers niet zonder meer aan toerekening van de desbetreffende
gedragingen aan de verdachte in de weg.

Het middel slaagt.

Hetgeen hiervoor is overwogen brengt mee dat de bestreden uitspraak niet in stand kan blijven en als
volgt moet worden beslist.

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 W.A.M. van Schendel als voorzitter, en de raadsheren
H.A.G. Splinter-van Kan, V. van den Brink, A.L.J. van Strien en M.J. Borgers, in bijzijn van de
waarnemend griffier L. Nuy, en uitgesproken ter openbare terechtzitting van 5 juli 2016.

4 Slotsom

5 Beslissing
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Instantie Parket bij de Hoge Raad

Datum conclusie 29-03-2016

Datum publicatie 05-07-2016

Zaaknummer 15/01317

Formele relaties Arrest Hoge Raad: ECLI:NL:HR:2016:1382, Gevolgd 

Rechtsgebieden Strafrecht

Bijzondere kenmerken -

Inhoudsindicatie
Klimop-zaak. OM-cassatie. HR herhaalt relevante overwegingen uit
ECLI:NL:HR:2016:733 m.b.t. daderschap van rechtspersonen. Het hof heeft
onvoldoende inzicht gegeven in zijn gedachtegang. Volgt vernietiging van de
gegeven vrijspraak en terugwijzing.

Vindplaatsen Rechtspraak.nl 

Conclusie

Nr. 15/01317
Zitting: 29 maart 2016

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

1. De verdachte is bij arrest van 27 februari 2015 door het gerechtshof Amsterdam1 vrijgesproken.

2. Er bestaat samenhang met de zaken 15/01218, 15/01236, 15/01433, 15/01452, 15/01520,
15/01638, 15/02551, 15/03518, 15/03519 en 15/03520. In deze zaken zal ik vandaag ook
concluderen.

3. Het openbaar ministerie heeft beroep in cassatie ingesteld en mr. M.E. De Meijer, advocaat-generaal
bij het resortsparket, heeft een middel van cassatie voorgesteld. Mr. N. van der Laan, advocaat te
Amsterdam, heeft een schriftuur houdende tegenspraak ingediend.

4. Het betreft hier één van de zaken uit het zogenaamde Klimoponderzoek. Kort gezegd gaat het om
aanzienlijke fraude met vastgoed die de media bepaald niet is ontgaan.2 Daarbij zou meer dan 200
miljoen euro zijn onttrokken aan het toenmalige Bouwfonds (later: Rabo Vastgoedgroep) en het
Philips Pensioenfonds. Meer dan honderd natuurlijke personen en rechtspersonen zijn als verdachte
aangemerkt. De verdachte in deze zaak is onder meer betrokken bij het voor (deels) niet bestaande
bouwopdrachten (doen) factureren van (bovenmatige) bedragen. Zo werd in de terminologie van de
hoofdverdachte een ‘potje gecreëerd’. Verdachte was ook betrokken bij het wegsluizen van geld uit
dat ‘potje’. Op 10 februari 2015 deed de Hoge Raad twee zaken van verdachten in het
Klimoponderzoek af met toepassing van art. 81 RO.3

5. Het middel bevat de klacht dat het hof “de grondslag van de tenlastelegging heeft verlaten, althans
verdachte ten onrechte heeft vrijgesproken van het ten laste gelegde ‘tezamen en in vereniging’, dan
wel heeft vrijgesproken op een grond of gronden die deze beslissing niet kan of kunnen dragen nu de
motivering van het Hof nog steeds de mogelijkheid openlaat dat er sprake is van medeplegen.”

6. In het bestreden arrest heeft het hof de vrijspraak als volgt gemotiveerd:

“Bespreking van de ten laste gelegde feiten onder 1 t/m 5

ECLI:NL:PHR:2016:569
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Ambtshalve overweging

De vertegenwoordiger van de verdachte is zelf ook verdachte in de Klimopzaak. Hij heeft op verzoek
van de medeverdachte Van Vlijmen als ‘potje’ (voor gelden) gefungeerd. Voor het ontvangen en
verrichten van betalingen heeft de vertegenwoordiger van de verdachte gebruik gemaakt van zijn
BV’s, waaronder de verdachte. De onderhavige ten laste gelegde feiten worden ook de
vertegenwoordiger van de verdachte, als pleger dan wel als feitelijk leidinggever, verweten.

In de zaak van de vertegenwoordiger van de verdachte heeft het hof overwogen dat hij als pleger
van de strafbare feiten dient te worden aangemerkt, omdat uit de bewijsmiddelen volgt dat de
vertegenwoordiger van de verdachte zelf alle strafbare handelingen heeft verricht en hij zijn BV, de
verdachte, daarbij enkel heeft gebruikt als middel om de strafbare gedragingen te kunnen plegen.

Dit leidt er toe dat de verdachte wordt vrijgesproken van de ten laste gelegde feiten.”

7. De tenlastelegging waarvan het hof verdachte heeft vrijgesproken, luidt als volgt:

Zij op of omstreeks 3 juli 2000 te Bilthoven, in elk geval in Nederland, tezamen en in vereniging met
een ander of anderen, althans alleen,

een factuur van [verdachte] gericht aan [G] BV ten bedrage van Fl.325.000,- (exclusief btw)(D-1427-2)

zijnde een geschrift dat bestemd was om tot bewijs van enig feit te dienen, valselijk heeft opgemaakt
en/of doen opmaken en/of laten opmaken of vervalst en/of doen vervalsen en/of laten vervalsen,
immers heeft/hebben zij, verdachte, en/of haar mededader(s) valselijk en/of in strijd met de waarheid
- zakelijk weergegeven -

op/in die factuur vermeld dat door of namens [verdachte] werkzaamheden en/of diensten zijn verricht
ten behoeve van/voor [G] BV, terwijl in werkelijkheid die werkzaamheden en/of diensten niet, althans
niet in zijn geheel, door of namens [verdachte] zijn verricht ten behoeve van/voor [G] BV

en/of

op/in die factuur (een) factuurbedrag vermeld dat in werkelijkheid geenm althans niet volledig,
betrekking heeft op de in die factuur vermelde werkzaamheden en/of diensten,

zulks met het oogmerk om dat geschrift als echt en onvervalst te gebruiken en/of door anderen te
doen gebruiken;

2.(PROJECTEN HOLLANDSE MEESTER & SOLARIS & COOLSINGEL):

Zij in of omstreeks de periode van 1 januari 1998 tot en met 1 april 2008 te Capelle aan den IJssel
en/of Hoevelaken en/of Den Haag en/of Bergschenhoek en/of 's-Gravenzande en/of Bilthoven en/of
Amsterdam en/of Amstelveen en/of Heemstede en/of Bemmel en/of Buitenkaag, in elk geval in
Nederland, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, opzettelijk heeft
deelgenomen aan een organisatie,

te weten een samenwerkingsverband van natuurlijke personen en/of rechtspersonen, bestaande uit
haar, verdachte, en/of [medeverdachte 1] en/of [betrokkene 6] en/of [medeverdachte 2] en/of
[betrokkene 7] en/of [betrokkene 8] en/of [betrokkene 9] en/of [medeverdachte 3] en/of
[medeverdachte 4] en/of [medeverdachte 5] en/of [betrokkene 10] en/of [medeverdachte 6] en/of
[betrokkene 11] en/of [H] BV en/of [I] BV en/of [J] BV (van 2 februari 1994 tot 14 augustus 2000
optredend onder de handelsnaam [K] BV) en/of [L] BV (van 14 augustus 2000 tot 5 april 2005
optredend onder de handelsnaam [K] BV) en/of [M] BV en/of [N] BV en/of [medeverdachte 7] (van 14
april 1999 tot 26 februari 2009 optredend onder de handelsnaam [O] BV) en/of [P] BV en/of een of
meer andere(n) (rechts)perso(o)n(en), welke organisatie tot oogmerk heeft het plegen van misdrijven,
namelijk onder meer:

-oplichting van Bouwfonds (artikel 326 WvSr)

-verduistering in diénstbetrekking bij Bouwfonds (artikel 322 WvSr)

-valsheid in geschrifte (artikel 225 WvSr)

“1. (PROJECT SOLARIS):
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-niet ambtelijke actieve en/of passieve omkoping (artikel 328ter WvSr)

-witwassen (artikel 420bis/420quater WvSr)

-opzetheling (artikel 416 WvSr)

3.(PROJECT EUROCENTER):

Zij in of omstreeks de periode van 24 februari 2006 tot en met 7 september 2007 te Bilthoven en/of
Alphen aan den Rijn, in elk geval in Nederland, tezamen en in vereniging met een ander of anderen,
althans alleen,

een brief van [verdachte] gericht aan [Q] BV d.d. 28 december 2005 en/of een overeenkomst tussen
[verdachte] en [Q] BV d.d. 28 december 2005 (D-1036)

en/of

een brief van [verdachte] gericht aan [Q] BV d.d. 10 augustus 2006 en/of een overeenkomst tussen
[verdachte] en [Q] BV (D-1373)

en/of

zeven, althans een of meer, factu(u)r(en) van [Q] BV (telkens) gericht aan [verdachte] ten bedrage
van in totaal circa Euro 250.000,- (exclusief btw) (D-0851 en/of D-0848 en/of D-0869 en/of D-0882
en/of D-0883 en/of D-0884 en/of D-1169-4),

zijnde (telkens) (een) geschrift(en) dat/die bestemd was/waren om tot bewijs van enig feit te dienen,
valselijk heeft opgemaakt en/of doen opmaken en/of laten opmaken of vervalst en/of doen vervalsen
en/of laten vervalsen, immers heeft/hebben zij, verdachte, en/of haar mededader(s) valselijk en/of in
strijd met de waarheid - zakelijk weergegeven -

op/in die brie(f)(ven) en/of overeenkomst(en) vermeld dat door of namens [Q] BV werkzaamheden
en/of diensten zijn/zouden worden verricht ten behoeve van/voor [verdachte] en/of die brie(f)(ven)
en/of overeenkomst(en) gedateerd op respectievelijk 28 december 2005 en/of 10 augustus 2006,
terwijl in werkelijkheid die werkzaamheden en/of diensten niet, althans niet in zijn geheel, door of
namens [Q] BV zijn/zouden worden verricht ten behoeve van/voor [verdachte] en/of die brie(f)(ven)
van 28 december 2005 en/of 10 augustus 2006 geantedateerd was/waren

en/of

op/in die brie(f)(ven) en/of overeenkomst(en) (een) factuurbedrag(en) vermeld die/dat in werkelijkheid
geen, althans niet volledig, betrekking heeft/hebben op de in die brie(f)(ven) en/of overeenkomsten
vermelde(n) werkzaamheden en/of diensten

en/of

op/in die factu(u)r(en) vermeld dat door of namens [Q] BV werkzaamheden en/of diensten zijn verricht
ten behoeve van/voor [verdachte] en/of de factu(u)r(en) D-0882 en/of D-

0883 en/of D-0884 en/of D-1169-4 gedateerd op respectievelijk 24 februari 2006 en/of 5 juni 2006
en/of 13 september 2006 en/of 6 januari 2007, terwijl in werkelijkheid die werkzaamheden en/of
diensten niet, althans niet in zijn geheel, door of namens [Q] BV zijn zouden worden verricht ten
behoeve van/voor [verdachte] en/of die factu(u)r(en) van 24 januari 2006 en/of 5 juni 2006 en/of 13
september 2006 en/of 6 januari 2007 geantedateerd was/waren

en/of

op/in die factu(u)r(en( (een) factuurbedrag(en) vermeld die/dat in werkelijkheid geen, althans niet
volledig, betrekking heeft/hebben op de in die factu(u)r(en) vermelde(n) werkzaamheden en/of
diensten

zulks (telkens) met het oogmerk om dat/die geschrift(en) als echt en onvervalst te gebruiken en/of
door anderen te doen gebruiken;

4.(PROJECT EUROCENTER):

Zij in of omstreeks de periode van 3 juni 2004 tot en met 28 februari 2007, te Bilthoven, in elk geval in
Nederland, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, (van) een of meer
voorwerp(en), te weten een of meer geldbedrag(en) tot een totaal bedrag van circa Euro 1.925.000,
(exclusief btw), in elk geval enig(e) geldbedrag(en)
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de werkelijke aard en/of de herkomst heeft verborgen en/of verhuld

door voor te wenden dat (een gedeelte van) dit/die voorwerp(en)/geldbedrag(en) was/waren
verkregen op basis van een (valse of vervalste) overeenkomst tussen [verdachte] en [R] BV (D-
0069/D-1056) en/of drie, althans een of meer, (valse of vervalste) factu(u)r(en) van [verdachte]
(telkens) aan [R] BV ten bedrage van in totaal circa Euro 1.850.000,- (exclusief btw) (D-1053 en/of
D1052 en/of D-0900) en/of een (valse of vervalste) factuur van [verdachte] aan [N] BV ten bedrage
van in totaal circa Euro 75.000,- (exclusief btw) (D-1037/D-0260)

en/of

door voor te wenden dat (een gedeelte van) dit/die voorwerp(en)/geldbedrag(en) was/waren
(door)betaald op basis van twee, althans een of meer, (valse of vervalste) factu(u)r(en) van [I] BV
(telkens) aan [verdachte] ten bedrage van in circa totaal Euro 200.000,- (exclusief btw) (D-2801/D-
0867/D-1629 en/of D-2886/D-1769), en/of twee, althans een of meer, (valse of vervalste) factu(u)r(en)
van [S] /Ltd en/of [T] en/of [betrokkene 12] (telkens) aan [verdachte] ten bedrage van in totaal circa
Euro 280.380,- (exclusief btw) (D-3207-2 en/of D-3209-1) en/of twee, althans een of meer, (valse of
vervalste) brie(f)(ven) van [verdachte] (telkens) aan [Q] BV dan wel twee, althans een of meer, (valse
of vervalste) overeenkomst(en) tussen [Q] BV en [verdachte] (D-1036 en/of D-1373) en/of zeven,
althans een of meer, (valse of vervalste) factu(u)r(en) van [Q] BV (telkens) aan [verdachte] ten
bedrage van in totaal circa Euro 250.000,- (exclusief btw) D-0851 en/of D-0848 en/of D-0869 en/of D-
0882 en/of D-0883 en/of D-0884 en/of D-1169-4),

althans dit/die voorwerp(en)/geldbedrag(en) voorhanden heeft gehad en/of heeft verworven en/of
(een gedeelte van) dit/die voorwerp(en)/geldbedrag(en) heeft overgedragen,

terwijl zij, verdachte, en/of haar mededaders) wisten, althans redelijkerwijs moest(en) vermoeden,
dat die/dat voorwerp(en)/geldbedrag(en) (geheel of gedeeltelijk) onmiddellijk of middellijk afkomstig
was/waren uit enig misdrijf;

5. (PROJECT EUROCENTER/PHILIPS):

Zij in of omstreeks de periode van 1 januari 1998 tot en met 13 november 2007 te Eindhoven en/of
Hoevelaken en/of Hoofddorp en/of Heemstede en/of Weert en/of Haelen en/of Roermond en/of Tilburg
en/of Aerdenhout en/of Bloemendaal en/of Rosmalen en/of Den Bosch en/of Den Haag en/of Bilthoven
en/of Haarlem en/of Alphen aan den Rijn en/of Capelle aan den IJssel en/of IJsselstein en/of
Waddinxveen, in elk geval in Nederland, tezamen en in verengiging met een ander of anderen, althans
alleen, opzettelijk heeft deelgenomen heeft deelgenomen aan een organisatie,

te weten een organisatieverband van natuurlijke personen en/of rechtspersonen, bestaande uit haar,
verdachte, en/of [medeverdachte 1] en/of [betrokkene 6] en/of [betrokkene 13] en/of [medeverdachte
5] en/of [medeverdachte 8] en/of [betrokkene 14] en/of [betrokkene 8] en/of [betrokkene 15] en/of
[betrokkene 16] en/of [betrokkene 17] en/of [medeverdachte 9] en/of [betrokkene 18] en/of
[medeverdachte 2] en/of [medeverdachte 3] en/of [medeverdachte 4] en/of [betrokkene 10] en/of
[betrokkene 20] en/of [E] NV en/of [D] BV en/of [U] BV en/of [I] BV en/of [V] BV en/of [W] BV en/of [Q]
BV en/of [R] BV en/of [X] BV (van 29 januari 2001 tot 10 april 2006 optredend onder de handelsnaam
[Y] BV) en/of [Z] NV en/of [N] BV en/of [AA] BV en/of een of meer andere(n) (rechts)perso(o)n(en),
welke organisatie tot oogmerk heeft het plegen van misdrijven, namelijk onder meer:

-oplichting van Stichting Philips Pensioenfonds en/of Philips Real Estate Investment Management BV
en/of [BB] BV en/of Bouwfonds (artikel 326 WvSr);

-verduistering in dienstbetrekking bij Stichting Philips Pensioenfonds en/of Philips Real Estate
Investment Management BV en/of [BB] BV en/of Bouwfonds (artikel 322 WvSr);

-valsheid in geschrifte (artikel 225 WvSr);

-niet ambtelijke actieve en/of passieve omkoping (artikel 328ter WvSr);

-witwassen (artikel 420bis/420quarter WvSr);”

8. Voor de beoordeling van het middel is het standaardarrest van de Hoge Raad4 over daderschap van
de rechtspersoon van belang:

“3.3. Blijkens de wetsgeschiedenis kan een rechtspersoon (in de zin van art. 51 Sr) worden
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3.4.

aangemerkt als dader van een strafbaar feit indien de desbetreffende gedraging redelijkerwijs aan
hem kan worden toegerekend. Ook in de rechtspraak is die toerekening erkend als grondslag voor het
daderschap van de rechtspersoon (vgl. onder meer HR 23 februari 1993, NJ 1993, 605 en HR 13
november 2001, NJ 2002, 219).

Vervolgens rijst de vraag wanneer een (verboden) gedraging in redelijkheid aan een
rechtspersoon kan worden toegerekend.

Het antwoord op die vraag is afhankelijk van de concrete omstandigheden van het geval, waartoe
mede behoort de aard van de (verboden) gedraging. Een algemene regel laat zich dus bezwaarlijk
formuleren. Een belangrijk oriëntatiepunt bij de toerekening is nochtans of de gedraging heeft
plaatsgevonden dan wel is verricht in de sfeer van de rechtspersoon. Een dergelijke gedraging
kan in beginsel worden toegerekend aan de rechtspersoon.

Van een gedraging in de sfeer van de rechtspersoon zal sprake kunnen zijn indien zich een of
meer van de navolgende omstandigheden voordoen:

- het gaat om een handelen of nalaten van iemand die hetzij uit hoofde van een dienstbetrekking
hetzij uit anderen hoofde werkzaam is ten behoeve van de rechtspersoon,

- de gedraging past in de normale bedrijfsvoering van de rechtspersoon,

- de gedraging is de rechtspersoon dienstig geweest in het door hem uitgeoefende bedrijf,

- de rechtspersoon vermocht erover te beschikken of de gedraging al dan niet zou plaatsvinden en
zodanig of vergelijkbaar gedrag werd blijkens de feitelijke gang van zaken door de rechtspersoon
aanvaard of placht te worden aanvaard. Onder bedoeld aanvaarden is mede begrepen het niet
betrachten van de zorg die in redelijkheid van de rechtspersoon kon worden gevergd met het oog
op de voorkoming van de gedraging. Daarbij verdient opmerking dat laatstbedoelde criteria - die
zijn ontwikkeld in HR 23 februari 1954, NJ 1954, 378 en die naar het geval dat in die zaak aan de
orde was, plegen te worden aangeduid als "ijzerdraadcriteria" - weliswaar zijn ontwikkeld met het
oog op het functionele daderschap van een natuurlijke persoon (dus met het oog op de
strafrechtelijke aansprakelijkheid van een natuurlijk persoon voor een gedraging van een andere
natuurlijke persoon), maar dat zij in voorkomende gevallen tevens kunnen fungeren als
maatstaven voor de toerekening van een gedraging van een natuurlijk persoon aan een
rechtspersoon (vgl. HR 14 januari 1992, NJ 1992, 413).”

9. In de bestreden overweging wordt in ieder geval niet uitdrukkelijk aangeknoopt bij de door de
Hoge Raad geformuleerde criteria voor het daderschap van de rechtspersoon. Ligt in het oordeel
van het hof besloten dat het hof die criteria niet heeft miskend? De kern van de overweging van
het hof is dat de rechtspersoon geen dader is, omdat een ander (te weten de vertegenwoordiger
van de rechtspersoon ter zitting van het hof) alle strafbare handelingen heeft verricht en de
rechtspersoon uitsluitend als middel daarbij heeft gebruikt. Valt daar nu in te lezen dat het niet
redelijk is de strafbare feiten aan de rechtspersoon toe te rekenen omdat de gedraging niet heeft
plaatsgevonden dan wel is verricht in de sfeer van de rechtspersoon? De daarbij vereiste
souplesse is mij gelet op het navolgende te groot.

10. De enkele omstandigheid dat - zoals het hof overweegt - alle strafbare handelingen zijn
verricht door een natuurlijk persoon sluit het daderschap van de rechtspersoon niet uit.
Integendeel. Het daderschap van de rechtspersoon kan onder meer worden bepaald door
handelingen van natuurlijke personen.5 Zij maken een vals geschrift op of hebben dergelijke
geschriften voorhanden en de vraag is dan vervolgens of die gedragingen van de natuurlijke
persoon of personen in redelijkheid aan de rechtspersoon kunnen worden toegerekend. Aan dit
deel van de motivering van het hof komt dus geen bepalende betekenis toe.

11. Ligt dat anders indien alle strafbare handelingen door een natuurlijke persoon zijn verricht en
die natuurlijke persoon de rechtspersoon enkel heeft gebruikt als middel om de strafbare
gedragingen te kunnen plegen. Impliceert dat (exclusieve) gebruik als middel door een natuurlijke
persoon dat de gedraging niet plaatsvindt in de sfeer van de rechtspersoon6? Zonder nadere
motivering die ontbreekt, is mij dat te algemeen. Bij delicten als flessentrekkerij en
faillissementsfraude is het niet ongebruikelijk rechtspersonen te kopen en te misbruiken, maar zal
na een veroordeling van een natuurlijke persoon de slotsom niet spoedig zijn dat daardoor het
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daderschap van de rechtspersoon wegvalt.

12. Deze problematiek wordt uitdrukkelijk aan de orde gesteld door Kesteloo7 onder de titel:
rechtspersoon dader of instrument? Hij wijst er allereerst op dat wanneer een rechtspersoon
alleen wordt misbruikt het weinig zin heeft de rechtspersoon een boete op te leggen, omdat dan
slechts de rechtspersoon wordt getroffen en niet de daadwerkelijke pleger. Deze praktische
benadering knoopt aan bij het belang om te vervolgen en niet bij de vraag of de rechtspersoon
dader is. Daderschap van een misbruikte rechtspersoon sluit Kesteloo niet uit. Hij schrijft namelijk
voorts nog dat de rechtspersoon in een dergelijk geval wel als medepleger van het delict kan
worden aangemerkt en de natuurlijke persoon als feitelijk leidinggever aan deze verboden
gedraging. Het praktische belang is inderdaad niet alles bepalend. Dat geldt ook in het
onderhavige geval waarin ik overigens moeite heb om te begrijpen dat het openbaar ministerie er
inderdaad belang bij heeft dat verdachte na verwijzing door de Hoge Raad alsnog wordt
veroordeeld.

13. De motivering van het hof lijdt daarenboven aan het manco dat deze geschiedt aan de hand
van vaststelling in (formeel) een andere strafzaak te weten de strafzaak tegen de natuurlijke
persoon (de vertegenwoordiger van verdachte). Daarover wordt echter niet geklaagd. De
inrichting van de cassatieschriftuur is overigens opmerkelijk nu daarin niet de vrijspraak van het
impliciet primaire tenlastegelegde plegen door een rechtspersoon centraal wordt gesteld, maar
alleen het medeplegen. Ik meen echter dat hetgeen hierboven heb opgemerkt over het plegen
van de rechtspersoon eveneens van toepassing is op het medeplegen.

14. De slotsom is dat het recht verkeerd is toegepast nu de criteria van daderschap van de
rechtspersoon uit het oog zijn verloren dan wel dat de motivering van de vrijspraak niet zonder
meer begrijpelijk is.

15. Het middel slaagt. Ambtshalve heb ik geen gronden aangetroffen die tot vernietiging van de
bestreden uitspraak aanleiding behoren te geven.

16. Deze conclusie strekt tot vernietiging van de bestreden uitspraak en terugwijzing van de zaak
naar het hof, teneinde deze op het bestaande beroep opnieuw te berechten en af te doen.

De Procureur-Generaal

bij de Hoge Raad der Nederlanden

ECLI:NL:GHAMS:654.

Er verschenen twee boeken van Van der Boom/Van der Marel: De vastgoedfraude (2011) en De
ontknoping (2012).

HR 10 februari 2015, ECLI:NL:HR:2015:258.

HR 21 oktober 2003, ECLI:NL:HR:2003:AF7938, NJ 2006/328 m.nt. Mevis. Zie ook HR 22 juni 2010,
ECLI:NL:HR:2010:BK3526, NJ 2010/476 m.nt. Keijzer, HR 22 februari 2011, ECLI:NL:HR:2011:BN7719,
NJ 2011/124 m.nt. Mevis en HR 24 januari 2012, ECLI:NLHR:2012:BU5349. Zie verder ook De Hullu,
Materieel strafrecht, 2015, p. 167 e.v.

Zie voor een overzicht van de verschillende opvattingen over het daderschap van de rechtspersoon

AG
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6

7

en de duiding van de rechtspraak van de Hoge Raad S.N. de Valk, Aansprakelijkheid van
leidinggevenden, Deventer 2009, hoofdstuk 5. Voorts A.L.J van Strien, De rechtspersoon in het
strafproces: een onderzoek naar de procesrechtelijke aspecten van de strafbaarheid van
rechtspersonen, Den Haag 1996.

De bedrijfsactiviteiten van verdachte (commissionairs en makelaars in effecten, beleggingsadviseurs
e.d. het beleggen, beheren en exploiteren van vermogenswaarden, in het bijzonder onroerende
goederen en hypothecaire schuldvorderingen) zijn mijns inziens ook niet zonder meer zodanig dat de
verweten gedragingen volledig buiten de sfeer van de rechtspersoon vallen. De aard van de
gedraging is geen harde contra-indicatie. De feiten passen wel bij vastgoedbeheer dat de
kernactiviteit van verdachte is (en dat zou natuurlijk heel anders zijn als het om heroïnehandel zou
gaan).

A.N. Kesteloo, De rechtspersoon in het strafrecht, Deventer 2013, p. 39.
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Datum uitspraak 04-12-2018

Datum publicatie 04-12-2018

Zaaknummer 17/01292

Formele relaties Conclusie: ECLI:NL:PHR:2018:653 

Rechtsgebieden Strafrecht

Bijzondere kenmerken Cassatie

Inhoudsindicatie
Economische zaak. Feitelijke leidinggeven aan laten verwijderen van asbest uit
kippenstallen zonder voorzorgsmaatregelen te nemen, begaan door rechtspersoon
(art. 10.1.2 Wet milieubeheer) en feitelijke leidinggeven aan in bodem brengen van
verontreinigd puin van afgebrande sauna terwijl redelijkerwijs had kunnen worden
vermoed dat daardoor bodem kon worden verontreinigd, opzettelijk begaan door
rechtspersonen (art. 13 Wet bodembescherming). Opzet feitelijke leidinggever
m.b.t. overtreding (verwijderen asbest) en misdrijf (in bodem brengen van
verontreinigd puin). 1. Blijkt in feitelijke leidinggeven besloten liggend opzet
verdachte op verboden gedraging (verwijderen asbest) uit bewijsvoering? 2. Strekt
opzet feitelijke leidinggever zich uit tot delictsbestanddeel (“dat door die handeling
de bodem kon worden verontreinigd”) dat door culpoos bestanddeel wordt
bestreken (“redelijkerwijs had kunnen vermoeden")? Art. 13 Wet
bodembescherming en art. 1a en 2.1 WED.

Ad 1. HR herhaalt relevante overwegingen uit ECLI:NL:HR:2016:733 m.b.t.
strafrechtelijke aansprakelijkheid van feitelijke leidinggever en opzet van
leidinggever. Hof heeft vastgesteld dat verdachte bestuurder was van
pluimveebedrijf, verdachte als directeur dagelijkse leiding had en
eindverantwoordelijkheid droeg, verdachte kippenstallen in 1977 zelf heeft laten
bouwen, op aanwijzing van verdachte en in overleg met hem bedrijfsleider in 2011
is begonnen met verbouwing van kippenstallen, waarbij openingen zijn gezaagd in
wandbeplating van kippenstallen en in die wandbeplating asbest zat. Hof heeft
voorts overwogen dat, gelet op omstandigheid dat kippenstallen vóór 1993 zijn
gebouwd, het een feit van algemene bekendheid is dat "zich in dergelijke
bouwwerken - met name die met een agrarische bestemming - (ook in wandplaten)
asbesthoudende materialen kunnen bevinden". In deze overwegingen ligt als ‘s Hofs
oordeel besloten niet alleen dat verdachte als bestuurder en directeur bevoegd en
redelijkerwijs gehouden was maatregelen te nemen ter voorkoming van verboden
gedraging van rechtspersoon, hij dit heeft nagelaten en hij daardoor deze gedraging
heeft bevorderd, maar ook dat hij bewust aanmerkelijke kans heeft aanvaard dat
verboden gedraging zich zou voordoen. Dat oordeel getuigt niet van een onjuiste
rechtsopvatting en is niet onbegrijpelijk.

Ad 2. Klacht berust op onjuiste opvatting dat opzetvereiste zich in een geval als het
onderhavige ook uitstrekt tot delictsbestanddeel "dat door die handeling de bodem
kon worden verontreinigd". Die opvatting vindt immers geen steun in het recht,

ECLI:NL:HR:2018:2247
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2.2.1.

2.1.

omdat blijkens delictsomschrijving (art. 13 Wet bodembescherming) t.a.v. dat
bestanddeel ook "redelijkerwijs had kunnen vermoeden" toereikend is.

Volgt verwerping.

Vindplaatsen Rechtspraak.nl 
RvdW 2019/20 
JBO 2019/25 met annotatie van mr. drs. D. van der Meijden 
SR-Updates.nl 2019-0047 
M en R 2019/75 met annotatie van Mr. A.M.C.C. Tubbing 

Uitspraak

4 december 2018

Strafkamer

nr. S 17/01292 E

Hoge Raad der Nederlanden

Arrest-

op het beroep in cassatie tegen een arrest van het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, zittingsplaats
Arnhem, Economische Kamer, van 28 december 2016, nummer 21/006147-15, in de strafzaak tegen:

[verdachte] , geboren te [geboorteplaats] op [geboortedatum] 1938.

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.

Het middel klaagt onder meer over de bewezenverklaring van de feiten 1 en 6.

Ten laste van de verdachte is, voor zover voor de beoordeling van het middel van belang,
bewezenverklaard dat:

"1:

[A] B.V. in het jaar 2011 te Zevenhuizen, gemeente Leek, een handeling met betrekking tot
een afvalstof heeft laten verrichten, te weten het laten verwijderen van asbest uit
kippenstallen gelegen op een perceel aan de [a-straat 1] , terwijl [A] B.V. redelijkerwijs had
kunnen weten dat daardoor nadelige gevolgen voor het milieu konden ontstaan, niet aan
haar verplichting heeft voldaan alle maatregelen te nemen die redelijkerwijs van haar
konden worden gevergd, teneinde die gevolgen zoveel mogelijk te voorkomen,

zulks terwijl hij, verdachte, aan die gedraging feitelijk leiding heeft gegeven;

1 Geding in cassatie

2 Beoordeling van het derde middel

496



2.2.2.

6 primair:

[A] B.V. en [B] B.V. in de periode van 13 januari 2013 tot en met 1 juni 2013, te Zevenhuizen,
gemeente Leek, opzettelijk op of in de bodem een handeling als bedoeld in artikel 6 tot en
met 11 van de Wet bodembescherming heeft laten verrichten, te weten het in de bodem
laten brengen van (verontreinigd) puin, terwijl [A] B.V. en [B] B.V. redelijkerwijs hadden
kunnen vermoeden, dat door die handeling de bodem kon worden verontreinigd en
opzettelijk niet aan haar verplichting heeft voldaan alle maatregelen te nemen die
redelijkerwijs van haar konden worden gevergd, teneinde die verontreiniging te voorkomen

zulks terwijl hij, verdachte, aan die gedraging feitelijk leiding heeft gegeven."

Deze bewezenverklaring steunt in het bijzonder op de volgende bewijsmiddelen:

"1. Een geschrift als bedoeld in artikel 344, eerste lid, aanhef en onder 5° van het Wetboek
van Strafvordering, te weten een uittreksel uit het handelsregister van de Kamer van
Koophandel (als bijlage op p. 314 en 315 van het proces-verbaal, genummerd 
BHV 20130800515) voor zover inhoudende - zakelijk weergegeven -:

Rechtspersoon

Statutaire naam: [A] B.V.

Onderneming

Handelsnamen: [A] B.V. [C]

Bestuurder

Naam: [verdachte]

Geboortedatum en -plaats: [geboortedatum] 1938, [geboorteplaats]

Vestiging(en)

Handelsnaam: [C]

Bezoekadres: [a-straat 1]

2. Een geschrift als bedoeld in artikel 344, eerste lid, aanhef en onder 5° van het Wetboek
van Strafvordering, te weten een uittreksel uit het handelsregister van de Kamer van
Koophandel (als bijlage op p. 312 van het proces-verbaal, genummerd BHV 20130800515)
voor zover inhoudende - zakelijk weergegeven -:

Rechtspersoon

Statutaire naam: [B] B.V.

Vestiging

Handelsnaam: [B] B.V.

Bezoekadres: [b-straat 1]

Bestuurder

Naam: [D] B.V.

Bezoekadres: [a-straat 1] .

3. Het in de wettelijke vorm opgemaakte proces-verbaal (als bijlage op p. 8 van het proces-
verbaal, genummerd BHV 20130800515) voor zover inhoudende - zakelijk weergegeven - als
relaas van verbalisanten:

Op 13 januari 2013 is bij een saunacomplex gelegen aan de [b-straat 1] in Peize een
buitensauna afgebrand.

4. Het in de wettelijke vorm opgemaakte proces-verbaal (als bijlage op p. 464 van het
proces-verbaal, genummerd BHV 20130800515) voor zover inhoudende - zakelijk
weergegeven - als verklaring van verdachte:

497



In 1977 ben ik begonnen met de kippenboerderij. Ik heb de schuren destijds zelf laten
bouwen.

5. Het in de wettelijke vorm opgemaakte proces-verbaal (als bijlage op p. 440 e.v. van het
proces-verbaal, genummerd BHV 20130800515) voor zover inhoudende - zakelijk
weergegeven - als verklaring van verdachte:

V: U heeft een aantal bedrijven. Kunt u beschrijven wat voor bedrijven u heeft en waar deze
gevestigd zijn?

A: Ik heb een saunabedrijf in Peize (het hof begrijpt: [B] B.V.) en een pluimveebedrijf in
Zevenhuizen.

V: Wie heeft de dagelijkse leiding op de bedrijven?

A: Uiteindelijk heb ik dat. Ik ben de directeur. In Zevenhuizen is [betrokkene 3] de
bedrijfsleider. Hij heeft hier de dagelijkse leiding op de kippenboerderij. Ik ben de
eindverantwoordelijke over dit bedrijf.

V: Toen wij bij u waren voor het bodemonderzoek hebt u aangegeven dat er monsters
waren genomen van de wanden. Wanneer zijn deze monsters genomen en wat was de
uitslag van het onderzoek?

A: Ik denk begin 2012. Er zat 10 procent asbest in volgens de uitslag.

Ik schat dat er in februari of maart 2011 is begonnen met de verbouwing aan de
kippenschuren.

V: Hebt u een asbestinventarisatierapport laten opmaken voordat werd begonnen met de
werkzaamheden in de kippenschuren?

A: Nee.

V: Wie nam ter plaatse de beslissingen met betrekking tot de verbouwing?

A: Die namen [betrokkene 3] en ik gezamenlijk. De eindbeslissing lag bij mij.

V: Op welke manier werd u bij deze beslissingen betrokken?

A: Er vond dagelijks overleg plaats tussen [betrokkene 3] en mij.

V: Uit onderzoek is gebleken dat er tijdens de verbouwing gaten in de wanden zijn gezaagd
ten behoeve van meer daglicht. Hoe zijn deze gaten in de wanden gezaagd?

A: Dat heeft [betrokkene 3] hoofdzakelijk zelf gedaan. Toen wij wisten dat er ramen in
moesten komen, is in gezamenlijk overleg besloten om openingen in de wanden te zagen. Ik
ben natuurlijk eindverantwoordelijk.

V: Is er tijdens het werken aan deze wanden gewerkt onder asbestcondities?

A: Nee, dat is niet gebeurd.

V: Zijn er ook platen of delen ervan begraven op het terrein van de kippenboerderij?

A: Er is ruim 7,5 ton afgevoerd. Er vallen altijd wel gruis en kleine stukjes af die blijven
liggen. Achteraf blijkt dat dat ook officieel afgevoerd moet worden maar dat is samen met
wat puin dat er nog lag bij elkaar geveegd. Het waren nog wat kleine stukjes. Ik ontken niet
dat er een beetje gruis in de bodem is gekomen.

V: Hebt u de werkzaamheden, bijvoorbeeld het slijpen van de gaten, laten uitvoeren door
een erkend asbestsaneringsbedrijf?

A: Nee, dat is niet gebeurd.

V: Hebt u, nadat het slijpen klaar was, de schuren laten onderzoeken op asbeststof door
een erkend onderzoeksbureau?

A: Nee.

V: U bent op de hoogte van het feit dat asbest kankerverwekkend is?

A: Ik heb wel eens gelezen dat het voor mensen gevaarlijk kan zijn.
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6. De verklaring van verdachte afgelegd ter terechtzitting van het hof d.d. 14 december 2016
voor zover inhoudende, zakelijk weergegeven:

Fibrecount heeft pas na de werkzaamheden in de kippenschuren een asbestonderzoek
verricht. Na dit onderzoek is gebleken dat er asbest in de wandbeplating zat.

In het jaar 2013 is er wat van de brand in [B] afkomstige afval in de grond terecht gekomen.
[betrokkene 3] heeft verklaard dat hij na deze brand ongeveer één emmer vol met puin in de
grond heeft gebracht bij [A] B.V. Daar zat ook puin bij dat afkomstig was van de
asbesthoudende wandplaten. Er zijn wat gruis en brokjes van deze wandplaten af gekomen
tijdens de afvoer. Deze restanten van dit wandmateriaal zijn in het jaar 2013 door
[betrokkene 3] in de bodem gebracht.

Restanten van het van de brand in de sauna in Peize afkomstige puin zijn op het terrein van
[E] B.V. terecht gekomen. Ik heb gezegd dat dit dan ook maar onder het asfalt moest komen
bij [A] B.V. Dat puin moest officieel afgevoerd worden. Een paar vrachten met puin van [E]
zijn onder het asfalt gestort. Ik wist dus wel dat het van de brand in de sauna afkomstige
puin uiteindelijk onder het asfalt bij [A] B.V. te Zevenhuizen in de gemeente Leek terecht is
gekomen. [E] wilde niet dat er houtresten tussen dit puin zaten. Daarom heb ik samen met
iemand anders alle houten stukken tussen dit puin uit gehaald alvorens dit puin werd
afgevoerd.

7. Het in de wettelijke vorm opgemaakte proces-verbaal (als bijlage op p. 396 e.v. van het
proces-verbaal, genummerd BHV 20130800515) voor zover inhoudende - zakelijk
weergegeven - als verklaring van [betrokkene 3] :

V: Waar bent u werkzaam?

A: Ik werk bij [C] B.V. gevestigd aan de [a-straat 1] te Zevenhuizen. Ik ben hier bedrijfsleider.
Ik run daar de boel. Als ik het niet meer weet, overleg ik met [verdachte] . [verdachte] is de
directeur/eigenaar van het bedrijf. Hij komt vaak langs.

V: Brengt u [verdachte] op de hoogte van elke beslissing die u neemt?

A: Ja. Wij overleggen altijd.

V: Zoals u weet zijn wij op 11 september 2013 op de kippenboerderij geweest voor een
onderzoek. Tijdens een gesprek gaf u aan dat er een onderzoek is geweest naar de wanden
van de schuren en dat hiervan monsters zijn genomen. Wanneer zijn deze monsters
genomen?

A: Volgens mij was dat in 2011 of 2012. We praten over wallboard. Er bleek tien procent
chrysotiel in te zitten. Dat moest dus officieel afgevoerd worden. Het asbest zat in het
wallboard.

De verbouwing in de kippenschuren is begonnen in de loop van het jaar 2011.

V: Wie had de dagelijkse leiding gedurende de verbouwing?

A: Ik had de eindverantwoordelijkheid. En [verdachte] .

V: Waar is het materiaal gebleven dat uit de wanden is gekomen?

A: Al het materiaal is op pallets gezet en is in containers afgevoerd. Misschien zijn er wat
resten in de grond gekomen.

V: Zijn er ook platen die afkomstig zijn van de wanden van de kippenschuren begraven op
het terrein van de kippenboerderij?

A: Het waren stukken volgens mij. Klopt ook wel. Er is wat in (het hof begrijpt: in de grond)
gekomen. De platen zijn met de heftruck in de bodem gebracht.

V: Zijn de werkzaamheden aan de wanden van de schuren uitgevoerd door een erkend
asbestsaneringsbedrijf?

A: Nee, dat lijkt me wel duidelijk.

V: Zijn de schuren schoongemaakt door een erkend asbestsaneringsbedrijf nadat alle
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werkzaamheden gereed waren?

A: Nee.

V: Zijn de schuren, nadat alle werkzaamheden waren afgerond, onderzocht op asbeststof
door een erkend onderzoeksbureau?

A: Nee.

V: Zoals u weet hebben we niet alleen onderzoek gedaan naar het asbest maar ook naar
het puin dat wij hebben aangetroffen in de grond op het terrein van de kippenboerderij. Wat
kunt u hierover verklaren?

A: Die strook asfalt. Er was nog wat puin over. Dat is daar onder gekomen. Ze hadden een
paar kiepers puin. Dat moesten ze kwijt. Nou, gooi daar maar in. Dat puin kwam volgens mij
bij de sauna of bij [E] weg. Ik weet wel dat er twee kiepers met puin zijn begraven.

V: Wie heeft hier opdracht toe gegeven?

A: De kieperchauffeurs van [E] vroegen mij waar het puin heen moest. Ik zei toen: "Gooi
daar maar in". Het puin ligt onder de bestrating bij de kippenboerderij.

V: Wie heeft beslist dat het puin in de grond begraven moest worden?

A: Dat is mij opgedragen. [verdachte] vroeg mij of ik een plekje had voor dat puin. Daarna is
het puin in de grond gegooid.

8. Het in de wettelijke vorm opgemaakte proces-verbaal (als bijlage op p. 410 e.v. van het
proces-verbaal, genummerd BHV 20130800515) voor zover inhoudende - zakelijk
weergegeven - als verklaring van [betrokkene 3] (afgelegd op 24 september 2013):

V: Wij willen terugkomen op het asbestonderzoek naar de wanden.

A: Wij hebben zelf een stukje opgestuurd voor onderzoek. Uit dat onderzoek kwam naar
voren dat er 10 procent asbest in de wanden zat. Het zou kunnen dat Fibrecount dit
onderzoek heeft gedaan. Ik weet nog dat er 10 procent hechtgebonden chrysotiel in zat. De
uitslag is doorgegeven aan [verdachte] . Wij hebben er later ook nog wel over gesproken.

V: Wanneer is dat onderzoek gedaan?

A: Eén, twee of drie jaar geleden.

V: Je zegt nat te hebben gezaagd en dat de zaag was aangesloten op de waterleiding.

A: Ik had deze met een haspel aangesloten op de waterleiding.

V: En dat water stroomt naar beneden?

A: Aan de buitenkant ja. Ik heb aan de buitenkant gezaagd.

V: Dus al het water dat langs de buitenkant van de muren is gegaan, ging de grond in?

A: Nee. Er zit een opvangbak. Op de grond loopt een betonnen goot van 80 centimeter
breed. Deze loopt naar achter op de sloot. Al het water is via de goten de sloot ingegaan.

V: Als het zo is gegaan zoals je zegt, dan is de vervuiling met asbest met het water ook de
sloot ingegaan.

A: Het zijn hoeveelheden van niks natuurlijk, maar het komt wel in de sloot. Ik wist dat er 10
procent chrysotiel in zat.

(...)

11. Een geschrift als bedoeld in artikel 344, eerste lid, aanhef en onder 5° van het Wetboek
van Strafvordering, te weten een asbestinventarisatierapport van Search, gedateerd 7
oktober 2013 (als bijlage op p. 25 e.v. van het proces-verbaal, genummerd BHV
20130800515) voor zover inhoudende - zakelijk weergegeven -:

Opdrachtgever: [C] B.V.

Onderzoekslocatie: [a-straat 1]

In opdracht van [C] B.V. is een asbestinventarisatie uitgevoerd aan de [a-straat 1] te
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Zevenhuizen.

De opdrachtgever heeft werkzaamheden uitgevoerd aan asbesthoudende gevelpanelen.

Bij het asbestonderzoek zijn twee asbesthoudende toepassingen aangetroffen, namelijk:

De toepassing:

Omschrijving toepassing: gevelpaneel

Plaats in ruimte(s): gevel

Analyseresultaat: 5-10% CHR (wit asbest)

Aard van materiaal: hechtgebonden

Risicoklasse: 2.

De toepassing:

Omschrijving toepassing: restanten gevelpaneel

Plaats in ruimte(s): tussen asfalt

Analyseresultaat: 5-10% CHR (wit asbest)

Aard van materiaal: hechtgebonden

Risicoklasse: 2.

Opmerkingen:

Het betreft hier restanten van het gevelpaneel die tussen en onder het asfalt zijn
aangetroffen.

12. Het in de wettelijke vorm opgemaakte proces-verbaal (als bijlage op p. 189 en 190 van
het proces-verbaal, genummerd BHV 20130800515) voor zover inhoudende - zakelijk
weergegeven - als relaas van verbalisant:

Op woensdag 11 september 2013 was ik in verband met onderzoek naar het mogelijk in de
bodem brengen van afvalstoffen aan de [a-straat 1] te Zevenhuizen. Op deze locatie is een
legkippenboerderij gevestigd.

Inspectiepunt 1

Omstreeks 10.55 uur is begonnen met graven op inspectiepunt 1. Deze locatie is centraal
gelegen op het terrein tussen de oude en de nieuwe kippenstallen. Hierbij is door mij het
volgende bevonden: ik zag dat de toplaag van de terreinverharding bestond uit asfalt. Direct
onder de toplaag zag ik gebroken puingranulaat. Hieronder zag ik puin liggen. Dit puin
bestond uit gebroken bakstenen en (grote) brokken beton. De gebroken bakstenen waren
zwart aan de buitenzijde en rood/oranje aan de binnenzijde. Het puin bestond uit duidelijke
herkenbare bakstenen en brokken beton. Hieruit maak ik op dat dit puin niet is bewerkt met
een puinbreker. Ik zag dat dit ongebroken puin in contact kwam met het grondwater. Tijdens
het opgraven van dit materiaal rook ik een sterke brandlucht. Dit viel samen met het
blootleggen van het puin. Ik heb deze brandlucht elders op het terrein niet geroken. Onder
het puin zag ik stukken groen betonplaat liggen. Van deze platen heb ik twee stukken
weggenomen als monster. Dit monster is terstond verpakt in een luchtdichte plastic
verpakking en voorzien van het opschrift "MM01 PAG-37868 Inspectiepunt 1 Plaatmateriaal
11/9". Eén van deze stukken zal worden onderzocht op de aanwezigheid van asbestvezels.

Inspectiepunt 2

Omstreeks 14.20 uur is begonnen met graven op inspectiepunt 2. Deze locatie is gelegen
aan de rand van het terrein vlak voor een bouwwerk. Hierbij is door mij het volgende
bevonden: ik zag dat de toplaag van de terreinverharding bestond uit asfalt. Op circa 10
centimeter voor het bouwwerk is grond afgegraven. Op circa één meter diepte zag ik dat in
de bodem stukken betonnen plaatmateriaal en bitumen dakleer aanwezig waren. Van deze
betonnen platen en het dakleer heb ik enkele stukken weggenomen als monster. Deze
monsters zijn terstond verpakt in een luchtdichte plastic verpakking waarbij één monster
werd voorzien van het opschrift "MM02 PAG-37868 Inspectiepunt 2 plaatmateriaal 11/9". Dit
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2.2.3.

monster wordt onderzocht op de aanwezigheid van asbestvezels.

13. Een geschrift als bedoeld in artikel 344, eerste lid, aanhef en onder 5° van het Wetboek
van Strafvordering, te weten een analyserapport van Fibrecount, gedateerd 2 oktober 2013
(als bijlage op p. 215 van het proces-verbaal, genummerd BHV 20130800515) voor zover
inhoudende - zakelijk weergegeven -:

Opdrachtgegevens

Ref. opdrachtgever: PAG-37868

Locatie monstername: [a-straat 1]

Ontvangst monsters: 11-09-2013

Resultaten

FBCID beschrijving materiaal type soort asbest binding

181236 MM01 Inspectiepunt 1 Plaatmateriaal asbestcement chrysotiel hechtgebonden

181237 MM02 Inspectiepunt 2 Plaatmateriaal asbestcement chrysotiel hechtgebonden

."

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

"Overwegingen met betrekking tot het bewijs ter zake van het onder 1 tenlastegelegde

(...)

Onder leiding van medeverdachte [betrokkene 3] (hierna: [betrokkene 3] ) , de bedrijfsleider
van het pluimveebedrijf met de naam [A] B.V., zijn in het jaar 2011 werkzaamheden
uitgevoerd in oude kippenschuren van dit bedrijf. Naar het oordeel van het hof staat vast dat
[betrokkene 3] op aanwijzing van en in overleg met verdachte de directeur van [A] B.V.,
gaten heeft gezaagd (en door medewerkers heeft laten zagen) in de wanden van de oude
kippenschuren op het terrein van het pluimveebedrijf. Na verwijdering van de wandbeplating
bleek dat deze beplating asbestcement bevatte behorende tot risicoklasse 2. Daarmee staat
vast dat verdachte asbest heeft laten verwijderen uit de in de tenlastelegging genoemde
kippenstallen.

Deze kippenstallen zijn gebouwd vóór 1993. Het hof neemt als feit van algemene
bekendheid aan dat zich in dergelijke bouwwerken - met name die met een agrarische
bestemming - (ook in de wandplaten) asbesthoudende materialen kunnen bevinden.

In de gegeven omstandigheden had verdachte er naar het oordeel van het hof rekening mee
moeten houden dat er mogelijk asbest in de wandbeplating zat. Dat brengt met zich dat
verdachte - indien hij een onderzoek zou hebben ingesteld naar de aanwezigheid van
asbest - ook redelijkerwijs had kunnen weten dat door de verwijdering van de
wandbeplating nadelige gevolgen voor het milieu konden ontstaan.

Het hof verklaart aldus wettig en overtuigend bewezen dat verdachte zich als feitelijke
leidinggever schuldig heeft gemaakt aan de onder 1 tenlastegelegde overtreding.

(...)

Overwegingen met betrekking tot het bewijs ter zake van het onder 6 primair
tenlastegelegde misdrijf

(...)

Op 13 januari 2013 is op het terrein van [B] B.V., waarvan verdachte de directeur en enig
aandeelhouder is, een gebouw afgebrand waarin een buitensauna was gesitueerd. In
opdracht van verdachte is het puin van de afgebrande buitensauna afgevoerd. Verdachte
heeft verklaard dat alle houten stukken voorafgaande aan de afvoer tussen dit puin uit zijn
gehaald. Het puin is uiteindelijk gestort onder een nieuw wegdek op het terrein van [A] B.V.
(waar verdachte een pluimveebedrijf exploiteert).
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2.2.4.

3.5.2.

3.5.3.

2.3.

[betrokkene 3] , de bedrijfsleider van [A] B.V., heeft verklaard dat hij het van de brand
afkomstige puin van de Sauna bij [A] B.V. in de bodem heeft gebracht. Verdachte vroeg hem
of hij een plekje wist voor dit puin. Daarna heeft [betrokkene 3] het puin in de grond
gebracht.

Tijdens het onderzoek in de bodem op het terrein van [A] B.V. is direct onder het asfalt
gebroken puingranulaat aangetroffen met daaronder puin bestaande uit gebroken
bakstenen en (grote) brokken beton. De gebroken bakstenen waren zwart aan de
buitenkant en rood/oranje aan de binnenkant. Op de stenen waren roetplekken te zien.
Tijdens het opgraven van dit puin rook de aanwezige verbalisant een sterke brandlucht. Het
hof gaat er derhalve van uit dat voornoemd puin afkomstig was uit de brand bij [B] .

Uit het voorgaande leidt het hof af dat geen sprake geweest kan zijn van gerecycled puin.
Het hof stelt vast dat het (verontreinigde) puin onbewerkt in de bodem is gebracht.

Naar het oordeel van het hof kan daarom wettig en overtuigend worden bewezen dat
verdachte feitelijke leiding heeft gegeven aan het opzettelijk in de bodem brengen van het
uit de brand in [B] afkomstige puin. Voorts acht het hof bewezen dat de bodem door dit
handelen verontreinigd kon worden. Verdachte had dit - gelet op hetgeen hiervoor is
overwogen - redelijkerwijs kunnen vermoeden. Ook zijn door verdachte geen maatregelen
genomen om deze eventuele verontreiniging te voorkomen."

Het Hof heeft feit 1 gekwalificeerd als overtreding ("overtreding van een voorschrift gesteld
bij of krachtens artikel 10.1, tweede lid, van de Wet milieubeheer, begaan door een
rechtspersoon, terwijl hij daaraan feitelijke leiding heeft gegeven") en feit 6 als misdrijf
("overtreding van een voorschrift gesteld bij of krachtens artikel 13 van de Wet
bodembescherming, opzettelijk begaan door een rechtspersoon, terwijl hij daaraan feitelijke
leiding heeft gegeven").

De Hoge Raad heeft in zijn arrest van 26 april 2016, ECLI:NL:HR:2016:733, omtrent het feitelijke
leidinggeven onder meer het volgende overwogen:

"3.5.1. Pas nadat is vastgesteld dat een rechtspersoon een bepaald strafbaar feit heeft begaan,
komt aan de orde of iemand als feitelijke leidinggever daarvoor strafrechtelijk aansprakelijk is. (...)

Feitelijke leidinggeven zal vaak bestaan uit actief en effectief gedrag dat onmiskenbaar
binnen de gewone betekenis van het begrip valt. Van feitelijke leidinggeven kan voorts
sprake zijn indien de verboden gedraging het onvermijdelijke gevolg is van het algemene,
door de verdachte (bijvoorbeeld als bestuurder) gevoerde beleid. Ook kan worden gedacht
aan het leveren van een zodanige bijdrage aan een complex van gedragingen dat heeft
geleid tot de verboden gedraging en het daarbij nemen van een zodanig initiatief dat de
verdachte geacht moet worden aan die verboden gedraging feitelijke leiding te hebben
gegeven. Niet is vereist dat een ander de fysieke uitvoeringshandelingen heeft verricht.

Onder omstandigheden kan ook een meer passieve rol tot het oordeel leiden dat een
verboden gedraging daardoor zodanig is bevorderd dat van feitelijke leidinggeven kan
worden gesproken. Dat kan in het bijzonder het geval zijn bij de verdachte die bevoegd en
redelijkerwijs gehouden is maatregelen te treffen ter voorkoming of beëindiging van
verboden gedragingen en die zulke maatregelen achterwege laat.

In feitelijke leidinggeven ligt een zelfstandig opzetvereiste op de verboden gedraging
besloten. Voor dit opzet van de leidinggever geldt als ondergrens dat hij bewust de
aanmerkelijke kans aanvaardt dat de verboden gedraging zich zal voordoen. Van het bewijs
van dergelijke aanvaarding kan - in het bijzonder bij meer structureel begane strafbare
feiten - ook sprake zijn indien hetgeen de leidinggever bekend was omtrent het begaan van
strafbare feiten door de rechtspersoon rechtstreeks verband hield met de in de
tenlastelegging omschreven verboden gedraging. Een ander voorbeeld van een geval waarin
onder omstandigheden voldaan kan zijn aan het voor de feitelijke leidinggever geldende
opzetvereiste biedt een leidinggever die de werkzaamheden van een onderneming zo
organiseert dat hij ermee rekening houdt dat de aan de betrokken werknemers gegeven
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2.4.1.

2.4.2.

2.4.3.

2.5.1.

2.5.2.

opdrachten niet kunnen worden uitgevoerd zonder dat dit gepaard gaat met het begaan van
strafbare feiten."

Het middel voert ten aanzien van de bewezenverklaring van feit 1 aan dat uit de
bewijsvoering het in het feitelijke leidinggeven besloten liggende opzet van de verdachte op
de verboden gedraging niet blijkt.

Het Hof heeft met betrekking tot feit 1 vastgesteld dat:

- de verdachte bestuurder was van [A] B.V.;

- de verdachte als directeur de dagelijkse leiding had en de eindverantwoordelijkheid droeg;

- de verdachte de kippenstallen in 1977 zelf heeft laten bouwen;

- op aanwijzing van de verdachte en in overleg met hem de bedrijfsleider in 2011 is
begonnen met de verbouwing van de kippenstallen, waarbij openingen zijn gezaagd in de
wandbeplating van die kippenstallen;

- in die wandbeplating asbest zat.

Het Hof heeft voorts overwogen dat, gelet op de omstandigheid dat de kippenstallen vóór
1993 zijn gebouwd, het een feit van algemene bekendheid is dat "zich in dergelijke
bouwwerken - met name die met een agrarische bestemming - (ook in wandplaten)
asbesthoudende materialen kunnen bevinden".

In deze overwegingen ligt als het oordeel van het Hof besloten niet alleen dat de verdachte
- in aanmerking genomen zijn betrokkenheid bij de werkzaamheden aan de kippenstallen
door het laten verwijderen van mogelijk asbesthoudende wandbeplating - als bestuurder en
directeur bevoegd en redelijkerwijs gehouden was maatregelen te nemen ter voorkoming
van de verboden gedraging van de rechtspersoon, hij dit heeft nagelaten en hij daardoor
deze gedraging heeft bevorderd, maar ook dat hij bewust de aanmerkelijke kans heeft
aanvaard dat de verboden gedraging zich zou voordoen. Dat oordeel getuigt niet van een
onjuiste rechtsopvatting en is niet onbegrijpelijk. Voor zover het middel daarover klaagt, faalt
het.

Het middel klaagt wat betreft feit 6 over het oordeel van het Hof "dat het 'redelijkerwijs
kunnen vermoeden (dat de bodem verontreinigd kon worden)' voldoende is voor het bewijs
van het voor leidinggeven vereiste opzet".

De voor de beoordeling van deze klacht van belang zijnde wettelijke bepalingen luiden als
volgt.

- Art. 13 Wet bodembescherming:

"Ieder die op of in de bodem handelingen verricht als bedoeld in de artikelen 6 tot en met 11
en die weet of redelijkerwijs had kunnen vermoeden dat door die handelingen de bodem kan
worden verontreinigd of aangetast, is verplicht alle maatregelen te nemen die redelijkerwijs
van hem kunnen worden gevergd, teneinde die verontreiniging of aantasting te voorkomen,
dan wel indien die verontreiniging of aantasting zich voordoet, de verontreiniging of de
aantasting en de directe gevolgen daarvan te beperken en zoveel mogelijk ongedaan te
maken. Indien de verontreiniging of aantasting het gevolg is van een ongewoon voorval,
worden de maatregelen onverwijld genomen.

- Art. 1a WED:

"Economische delicten zijn eveneens:

(...)

1°. overtredingen van voorschriften, gesteld bij of krachtens:

(...)
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2.5.3.

de Wet bodembescherming, de artikelen 6 tot en met 13 (...)"

- Art. 2, eerste lid, WED:

"De economische delicten, bedoeld in artikel 1, onder 1° en 2°, en artikel 1a, onder 1° en 2°,
zijn misdrijven, voor zover zij opzettelijk zijn begaan (...)"

De klacht faalt omdat deze berust op de onjuiste opvatting dat het opzetvereiste zich in een
geval als het onderhavige ook uitstrekt tot het delictsbestanddeel "dat door die handeling
de bodem kon worden verontreinigd". Die opvatting vindt immers geen steun in het recht,
omdat blijkens de delictsomschrijving ten aanzien van dat bestanddeel ook "redelijkerwijs
had kunnen vermoeden" toereikend is.

De middelen kunnen 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 M.J. Borgers
en M.T. Boerlage, in bijzijn van de waarnemend griffier E. Schnetz, en uitgesproken ter openbare
terechtzitting van 4 december 2018.

3 Beoordeling van de middelen voor het overige

4 Beslissing
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brengen van puin. Middelen over 1. feit van algemene bekendheid, 2. rekening
houden met aanwezigheid asbest, 3. invulling opzetvereiste feitelijk leidinggever bij
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JM 2018/105 met annotatie van S. Pieters 
JBO 2018/189 met annotatie van mr. drs. D. van der Meijden 

Conclusie

Nr. 17/01292 E
Zitting: 26 juni 2018 (bij vervroeging)

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

1.  De verdachte is bij arrest van 28 december 2016 door het hof Arnhem-Leeuwarden, zittingsplaats
Arnhem, wegens: 1. “overtreding van een voorschrift gesteld bij of krachtens artikel 10.1, tweede
lid, van de Wet milieubeheer, begaan door een rechtspersoon, terwijl hij daaraan feitelijke leiding
heeft gegeven”, 2. primair en 3. telkens “overtreding van een voorschrift gesteld bij of krachtens
artikel 120, tweede lid, van de Woningwet, begaan door een rechtspersoon, terwijl hij daaraan
feitelijke leiding heeft gegeven”, voor elk feit afzonderlijk telkens afzonderlijk veroordeeld tot een
voorwaardelijke geldboete van € 1.000,00 (duizend euro), subsidiair 20 (twintig) dagen hechtenis,
met een proeftijd van 2 jaren. Voorts heeft het hof de verdachte wegens 4. “overtreding van een
voorschrift gesteld bij of krachtens artikel 32 van de Arbeidsomstandighedenwet, begaan door een
rechtspersoon, terwijl hij daaraan feitelijke leiding heeft gegeven”, veroordeeld tot een taakstraf
voor de duur van 30 (dertig) uren, subsidiair 15 (vijftien) dagen hechtenis en wegens 5. en 6.
telkens “overtreding van een voorschrift gesteld bij of krachtens artikel 13 van de Wet
bodembescherming, opzettelijk begaan door een rechtspersoon, terwijl hij daaraan feitelijke leiding
heeft gegeven”, veroordeeld tot een taakstraf voor de duur van 50 (vijftig) uren, subsidiair 25
(vijfentwintig) dagen hechtenis, met aftrek als bedoeld in art. 27(a) Sr.

2.  Het cassatieberoep is ingesteld namens de verdachte en mr. J. Boksem, advocaat te Leeuwarden,
heeft vier middelen van cassatie voorgesteld.

3.  Alvorens ik overga tot de besprekingen van de middelen, geef ik hier eerst de bewezenverklaring
en de overwegingen van het hof weer, alsmede de relevante wetsbepalingen.

4.  Ten laste van verdachte is bewezenverklaard, voor zover hier van belang1, dat:

ECLI:NL:PHR:2018:653
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“1:

[A] B.V. in het jaar 2011 te Zevenhuizen, gemeente Leek, een handeling met betrekking tot een
afvalstof heeft laten verrichten, te weten het laten verwijderen van asbest uit kippenstallen gelegen
op een perceel aan de [a-straat 1] , terwijl [A] B.V. redelijkerwijs had kunnen weten dat daardoor
nadelige gevolgen voor het milieu konden ontstaan, niet aan haar verplichting heeft voldaan alle
maatregelen te nemen die redelijkerwijs van haar konden worden gevergd, teneinde die gevolgen
zoveel mogelijk te voorkomen zulks terwijl hij, verdachte, aan die gedraging feitelijk leiding heeft
gegeven;

2 primair:

[A] B.V. in het jaar 2011 te Zevenhuizen, gemeente Leek, als degene die anders dan in de uitoefening
van een beroep of bedrijf asbest of asbesthoudende producten uit een bouwwerk heeft verwijderd, te
weten delen van wanden die zich bevonden in kippenschuren gelegen op een perceel aan de [a-
straat 1] , met betrekking tot dat bouwwerk niet beschikte over een asbestinventarisatierapport,
zulks terwijl hij, verdachte, aan die gedraging feitelijk leiding heeft gegeven;

3:

[A] B.V. in het jaar 2011 te Zevenhuizen, gemeente Leek, het verwijderen van asbest of
asbesthoudende producten uit een bouwwerk, te weten delen van wanden die zich bevonden in
kippenschuren, gelegen op een perceel aan de [a-straat 1] , terwijl de concentratie van asbeststof
was ingedeeld in risicoklasse 2 als bedoeld in artikel 4.48 onderscheidenlijk artikel 4.53a van het
Arbeidsomstandighedenbesluit, niet heeft laten verrichten door een bedrijf dat in het bezit was van
een certificaat als bedoeld in artikel 4.54d eerste lid van het Arbeidsomstandighedenbesluit, zulks
terwijl hij, verdachte, aan die gedraging feitelijk leiding heeft gegeven;

4:

[A] B.V. in het jaar 2011 te Zevenhuizen, gemeente Leek, als werkgever, handelingen heeft nagelaten
in strijd met de Arbeidsomstandighedenwet en de daarop rustende bepalingen, immers heeft zij in
strijd met artikel 4.1b lid 1 van het Arbeidsomstandighedenbesluit niet gezorgd voor doeltreffende
bescherming van de gezondheid en veiligheid van de werknemers [betrokkene 1] en [betrokkene 2]
die werden of konden worden blootgesteld aan gevaarlijke stoffen, te weten asbest, en in strijd met
artikel 4.54a lid 1 van het Arbeidsomstandighedenbesluit, niet voldaan aan de verplichting in het kader
van de beoordeling bedoeld in artikel 4.2 van het Arbeidsomstandighedenbesluit, de aanwezigheid
van asbest of asbesthoudende producten volledig te inventariseren voordat werd aangevangen met

- het verwijderen van asbest en/of asbesthoudende producten, te weten delen van wanden die zich
bevonden in kippenschuren gelegen op een perceel aan de [a-straat 1] terwijl daardoor, naar zij
redelijkerwijs moest weten, ernstige schade aan de gezondheid van voornoemde werknemers te
verwachten was, zulks terwijl hij, verdachte, aan die gedraging feitelijk leiding heeft gegeven;

(…)

6 primair:

[A] B.V. en/of [B] B.V. in periode van 13 januari 2013 tot en met 1 juni 2013, te Zevenhuizen, gemeente
Leek, opzettelijk op of in de bodem een handeling als bedoeld in artikel 6 tot en met 11 van de Wet
bodembescherming heeft laten verrichten, te weten het in de bodem laten brengen van
(verontreinigd) puin, terwijl [A] B.V. en [B] B.V. redelijkerwijs hadden kunnen vermoeden, dat door die
handeling de bodem kon worden verontreinigd en opzettelijk niet aan haar verplichting heeft voldaan
alle maatregelen te nemen die redelijkerwijs van haar konden worden gevergd, teneinde die
verontreiniging te voorkomen zulks terwijl hij, verdachte, aan die gedraging feitelijk leiding heeft
gegeven;”
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5. Voorts heeft het hof in het bestreden arrest het volgende overwogen:

“Overwegingen met betrekking tot het bewijs ter zake van het onder 1 tenlastegelegde

Standpunt van het openbaar ministerie

De advocaat-generaal heeft gerekwireerd tot bewezenverklaring van het onder 1 tenlastegelegde
misdrijf.

Standpunt van de verdediging

Volgens de raadsman kan niet zonder meer als feit van algemene bekendheid worden aangenomen
dat zich mogelijk asbesthoudende materialen bevinden in de wandplaten van bouwwerken die
dateren van vóór 1993. Nu verdachte niet wist dan wel moest weten dat zich asbest in deze
wandplaten bevond, dient hij vrijgesproken te worden van het onder 1 tenlastegelegde.

Vrijspraak misdrijf

Verdachte heeft betwist dat hij ten tijde van het verwijderen van het plaatmateriaal al wist dat de
wandbeplating van de oude kippenschuren asbest bevatte.

Het hof is van oordeel dat uit de bewijsmiddelen niet kan worden afgeleid dat verdachte wist dan wel
bewust de aanmerkelijke kans heeft aanvaard dat zich op het moment van verwijderen van de
wandbeplating asbest bevond in de wanden van het pluimveebedrijf gelegen aan de [a-straat 1] te
Zevenhuizen. Het enkele feit dat algemeen bekend is dat in gebouwen van vóór 1993 asbest kan zijn
verwerkt, brengt nog niet mee dat in dit geval kan worden aangenomen dat bewust de aanmerkelijke
kans is aanvaard dat zich ook asbest bevond in de wandplaten. Derhalve spreekt het hof verdachte
vrij van het onder 1 tenlastegelegde misdrijf.

Bewezenverklaring overtreding

Het hof is van oordeel dat het door en namens verdachte gevoerde verweer strekkende tot vrijspraak
van de tenlastegelegde overtreding wordt 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 te
twijfelen.

In het bijzonder overweegt het hof als volgt.

Onder leiding van medeverdachte [betrokkene 3] (hierna: [betrokkene 3] ), de bedrijfsleider van het
pluimveebedrijf met de naam [A] B.V., zijn in het jaar 2011 werkzaamheden uitgevoerd in oude
kippenschuren van dit bedrijf. Naar het oordeel van het hof staat vast dat [betrokkene 3] op
aanwijzing van en in overleg met verdachte de directeur van [A] B.V., gaten heeft gezaagd (en door
medewerkers heeft laten zagen) in de wanden van de oude kippenschuren op het terrein van het
pluimveebedrijf. Na verwijdering van de wandbeplating bleek dat deze beplating asbestcement
bevatte behorende tot risicoklasse 2. Daarmee staat vast dat verdachte asbest heeft laten
verwijderen uit de in de tenlastelegging genoemde kippenstallen.

Deze kippenstallen zijn gebouwd vóór 1993. Het hof neemt als feit van algemene bekendheid aan dat
zich in dergelijke bouwwerken - met name die met een agrarische bestemming - (ook in de
wandplaten) asbesthoudende materialen kunnen bevinden.

In de gegeven omstandigheden had verdachte er naar het oordeel van het hof rekening mee moeten
houden dat er mogelijk asbest in de wandbeplating zat. Dat brengt met zich dat verdachte - indien hij
een onderzoek zou hebben ingesteld naar de aanwezigheid van asbest - ook redelijkerwijs had
kunnen weten dat door de verwijdering van de wandbeplating nadelige gevolgen voor het milieu
konden ontstaan.

Het hof verklaart aldus wettig en overtuigend bewezen dat verdachte zich als feitelijke leidinggever
schuldig heeft gemaakt aan de onder 1 tenlastegelegde overtreding.

Overwegingen met betrekking tot het bewijs ter zake van het onder 2 primair tenlastegelegde

Oordeel van het hof
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Standpunt van het openbaar ministerie

De advocaat-generaal heeft gerekwireerd tot bewezenverklaring van het onder 2 primair
tenlastegelegde misdrijf.

Standpunt van de verdediging

De raadsman heeft betoogd dat verdachte ten tijde van de in de tenlastelegging beschreven
werkzaamheden niet wist dat zich asbest in de wanden bevond. Immers kan niet zonder meer als feit
van algemene bekendheid worden aangenomen dat zich mogelijk asbesthoudende materialen
bevinden in de wandplaten van bouwwerken die dateren van vóór 1993. De omstandigheid dat
voorafgaand aan het uitvoeren van de klus geen asbestinventarisatierapport is opgemaakt, kan in dit
geval dus niet leiden tot een bewezenverklaring van het onder 2 tenlastegelegde.

Vrijspraak misdrijf

Het hof spreekt verdachte vrij van het onder 2 primair tenlastegelegde misdrijf, nu niet kan worden
bewezen dat verdachte zich opzettelijk aan dit feit heeft schuldig gemaakt.

Daartoe overweegt het hof als volgt.

Zoals reeds hiervoor bij feit 1 is overwogen, blijkt uit de bewijsmiddelen niet dat verdachte wist dan
wel bewust de aanmerkelijke kans heeft aanvaard dat zich op het moment van verwijderen van de
wandbeplating asbest bevond in de wanden van het in de tenlastelegging genoemde pluimveebedrijf.
Naar het oordeel van het hof dient de tekst van het onder 2 tenlastegelegde (voor zover inhoudende
een misdrijf) zodanig uitgelegd te worden dat het opzet van verdachte niet alleen gericht moet zijn op
het niet beschikken over een asbestinventarisatierapport maar ook op het verwijderen van asbest
dan wel asbesthoudende producten uit de wanden van de kippenschuren. Immers is er voor een
verdachte geen reden om een asbestinventarisatierapport met betrekking tot een bouwwerk op te
laten maken als die verdachte niet weet dat zich asbest in dat bouwwerk bevindt.

Bewezenverklaring overtreding

Het hof is van oordeel dat het door en namens verdachte gevoerde verweer strekkende tot vrijspraak
van de tenlastegelegde overtreding wordt 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 te
twijfelen.

In het bijzonder overweegt het hof als volgt.

Zoals blijkt uit hetgeen hiervoor ter zake van het onder 1 tenlastegelegde is overwogen - welke
overwegingen hier als herhaald en ingelast dienen te worden beschouwd - heeft verdachte asbest
laten verwijderen uit de wanden van de in de tenlastelegging genoemde kippenschuren en had hij er
ook rekening mee moeten houden dat zich asbest in deze wanden bevond.

Verdachte heeft geen asbestinventarisatierapport laten opmaken alvorens werd begonnen met de
hiervoor genoemde werkzaamheden.

Daarmee staat naar het oordeel van het hof vast dat verdachte zich als feitelijke leidinggever schuldig
heeft gemaakt aan de onder 2 tenlastegelegde overtreding.

Overwegingen met betrekking tot het bewijs ter zake van het onder 3 tenlastegelegde

Standpunt van het openbaar ministerie

De advocaat-generaal heeft gerekwireerd tot bewezenverklaring van het onder 3 tenlastegelegde
misdrijf.

Standpunt van de verdediging

De raadsman heeft betoogd dat verdachte ten tijde van de in de tenlastelegging beschreven
werkzaamheden niet wist dat zich asbest in de wanden bevond. Immers kan niet zonder meer als feit

Oordeel van het hof
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van algemene bekendheid worden aangenomen dat zich mogelijk asbesthoudende materialen
bevinden in de wandplaten van bouwwerken die dateren van vóór 1993. Vrijspraak dient daarom te
volgen.

Oordeel van het hof

Vrijspraak misdrijf

Het hof spreekt verdachte vrij van het onder 3 tenlastegelegde misdrijf, nu niet kan worden bewezen
dat verdachte zich opzettelijk aan dit feit heeft schuldig gemaakt.

Daartoe overweegt het hof als volgt.

Zoals reeds hiervoor is overwogen, blijkt uit de bewijsmiddelen niet dat verdachte wist dan wel
bewust de aanmerkelijke kans heeft aanvaard dat zich op het moment van verwijderen van de
wandbeplating asbest bevond in de wanden van het in de tenlastelegging genoemde pluimveebedrijf.
Pas achteraf is gebleken dat zich asbest in de wanden bevond behorende tot risicoklasse 2. Naar het
oordeel van het hof kan daarom niet worden bewezen dat verdachte opzettelijk geen gecertificeerd
bedrijf heeft ingeschakeld terwijl de concentratie van asbeststof in de wanden van de kippenschuren
was ingedeeld in deze risicoklasse.

Bewezenverklaring overtreding

Het hof is van oordeel dat het door en namens verdachte gevoerde verweer strekkende tot vrijspraak
van de tenlastegelegde overtreding wordt 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 te
twijfelen.

In het bijzonder overweegt het hof als volgt.

Zoals blijkt uit hetgeen hiervoor ter zake van het onder 1 tenlastegelegde is overwogen - welke
overwegingen hier als herhaald en ingelast dienen te worden beschouwd - heeft verdachte asbest
laten verwijderen uit de wanden van de in de tenlastelegging genoemde kippenschuren en had hij er
ook rekening mee moeten houden dat zich asbest in deze wanden bevond. De wandbeplating bevatte
asbestcement behorende tot risicoklasse 2.

Verdachte heeft geen gecertificeerd bedrijf ingeschakeld voor de in de tenlastelegging genoemde
werkzaamheden.

Daarmee is naar het oordeel van het hof wettig en overtuigend bewezen dat verdachte zich als
feitelijke leidinggever schuldig heeft gemaakt aan de onder 3 tenlastegelegde overtreding.

Overwegingen met betrekking tot het bewijs ter zake van het onder 4 tenlastegelegde

Standpunt van het openbaar ministerie

De advocaat-generaal heeft gerekwireerd tot bewezenverklaring van het onder 4 tenlastegelegde
misdrijf.

Standpunt van de verdediging

De raadsman heeft betoogd dat verdachte ten tijde van de in de tenlastelegging beschreven
werkzaamheden niet wist dat zich asbest in de wanden bevond. Immers kan niet zonder meer als feit
van algemene bekendheid worden aangenomen dat zich mogelijk asbesthoudende materialen
bevinden in de wandplaten van bouwwerken die dateren van vóór 1993. Als verdachte wel had
geweten dat het plaatmateriaal asbesthoudend was, had hij zijn werknemers niet blootgesteld aan
dit risico. Vrijspraak dient daarom te volgen.

Oordeel van het hof

Vrijspraak misdrijf

Het hof spreekt verdachte vrij van het onder 4 tenlastegelegde misdrijf, nu niet kan worden bewezen
dat verdachte zich opzettelijk aan dit feit heeft schuldig gemaakt.

Daartoe overweegt het hof als volgt.

Zoals reeds hiervoor is overwogen, blijkt uit de bewijsmiddelen niet dat verdachte wist dan wel
bewust de aanmerkelijke kans heeft aanvaard dat zich op het moment van verwijderen van de
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wandbeplating asbest bevond in de wanden van het in de tenlastelegging genoemde pluimveebedrijf.
Naar het oordeel van het hof kan daarom niet worden bewezen dat verdachte als werkgever zijn
werknemers opzettelijk heeft blootgesteld aan asbest.

Bewezenverklaring overtreding

Het hof is van oordeel dat het door en namens verdachte gevoerde verweer strekkende tot vrijspraak
van de tenlastegelegde overtreding wordt 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 te
twijfelen.

In het bijzonder overweegt het hof als volgt.

Zoals blijkt uit hetgeen hiervoor ter zake van het onder 1. tenlastegelegde is overwogen - welke
overwegingen hier als herhaald en ingelast dienen te worden beschouwd - heeft verdachte door
verschillende medewerkers asbest laten verwijderen uit de wanden van de in de tenlastelegging
genoemde kippenschuren. Verdachte heeft niet voldaan aan de verplichting om de aanwezigheid van
asbest volledig te inventariseren voordat werd aangevangen met deze werkzaamheden.

De voormalige werknemers van verdachte, [betrokkene 1] en [betrokkene 2] , hebben verklaard dat
zij gaten moesten zagen in de wanden van de in de tenlastelegging genoemde kippenschuren.
[betrokkene 1] mocht bij deze werkzaamheden geen beschermingsmiddelen gebruiken. De Wind
gebruikte alleen een wit stofkapje tijdens de werkzaamheden. Uit deze verklaringen blijkt dat
verdachte niet heeft gezorgd voor een doeltreffende bescherming van zijn werknemers. Ook staat
vast dat deze werknemers tijdens de door hen ten behoeve van het bedrijf van verdachte verrichte
zaagwerkzaamheden in de wanden werden of konden worden blootgesteld aan asbest.

Het hof heeft reeds overwogen dat verdachte er rekening mee had moeten houden dat zich asbest in
de hiervoor genoemde wanden bevond. Dientengevolge had verdachte naar het oordeel van het hof
ook redelijkerwijs moeten weten dat ernstige schade aan de gezondheid van de in de tenlastelegging
genoemde werknemers te verwachten was.

Gelet op het voorgaande is naar het oordeel van het hof wettig en overtuigend bewezen dat
verdachte zich als feitelijke leidinggever schuldig heeft gemaakt aan de onder 4 tenlastegelegde
overtreding.

(…)

Overwegingen met betrekking tot het bewijs ter zake van het onder 6 primair tenlastegelegde
misdrijf

Standpunt van het openbaar ministerie

De advocaat-generaal heeft gerekwireerd tot bewezenverklaring van het onder 6 primair
tenlastegelegde misdrijf.

Standpunt van de verdediging

De raadsman heeft vrijspraak bepleit van het onder 6 tenlastegelegde. Volgens hem kan niet worden
bewezen dat sprake was van verontreinigd puin. Ten gevolge daarvan kan ook niet worden bewezen
dat de bodem verontreinigd kon worden door het storten van dit puin.

Oordeel van het hof

Het hof is van oordeel dat het door en namens verdachte gevoerde verweer strekkende tot vrijspraak
van het tenlastegelegde wordt 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 te twijfelen.

In het bijzonder overweegt het hof als volgt.

Op 13 januari 2013 is op het terrein van [B] B.V., waarvan verdachte de directeur en enig
aandeelhouder is, een gebouw afgebrand waarin een buitensauna was gesitueerd. In opdracht van
verdachte is het puin van de afgebrande buitensauna afgevoerd. Verdachte heeft verklaard dat alle
houten stukken voorafgaande aan de afvoer tussen dit puin uit zijn gehaald. Het puin is uiteindelijk
gestort onder een nieuw wegdek op het terrein van [A] B.V. (waar verdachte een pluimveebedrijf
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exploiteert).

[betrokkene 3] , de bedrijfsleider van [A] B.V., heeft verklaard dat hij het van de brand afkomstige puin
van de Sauna bij pluimveebedrijf [A] B.V. in de bodem heeft gebracht. Verdachte vroeg hem of hij een
plekje wist voor dit puin. Daarna heeft [betrokkene 3] het puin in de grond gebracht.

Tijdens het onderzoek in de bodem op het terrein van [A] B.V. is direct onder het asfalt gebroken
puingranulaat aangetroffen met daaronder puin bestaande uit gebroken bakstenen en (grote)
brokken beton. De gebroken bakstenen waren zwart aan de buitenkant en rood/oranje aan de
binnenkant. Op de stenen waren roetplekken te zien. Tijdens het opgraven van dit puin rook de
aanwezige verbalisant een sterke brandlucht. Het hof gaat er derhalve van uit dat voornoemd puin
afkomstig was uit de brand bij [B] .

Uit het voorgaande leidt het hof af dat geen sprake geweest kan zijn van gerecycled puin. Het hof
stelt vast dat het (verontreinigde) puin onbewerkt in de bodem is gebracht.

Naar het oordeel van het hof kan daarom wettig en overtuigend worden bewezen dat verdachte
feitelijke leiding heeft gegeven aan het opzettelijk in de bodem brengen van het uit de brand in [B]
afkomstige puin. Voorts acht het hof bewezen dat de bodem door dit handelen verontreinigd kon
worden. Verdachte had dit - gelet op hetgeen hiervoor is overwogen - redelijkerwijs kunnen
vermoeden. Ook zijn door verdachte geen maatregelen genomen om deze eventuele verontreiniging
te voorkomen.”

6. Gelet op de aard van de bewezenverklaarde feiten acht ik het van belang om hier eerst de van
toepassing zijnde wettelijke bepalingen, zoals die luidden ten tijde van het tenlastegelegde, weer te
geven:

Ten aanzien van het onder 1 tenlastegelegde

Art. 10.1, tweede lid, Wet milieubeheer2

Het is een ieder bij wie afvalstoffen ontstaan, verboden handelingen met betrekking tot die
afvalstoffen te verrichten of na te laten, waarvan hij weet of redelijkerwijs had kunnen weten dat
daardoor nadelige gevolgen voor het milieu ontstaan of kunnen ontstaan.

Ten aanzien van het onder 2 tenlastegelegde

Art. 120 Woningwet3

1. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kunnen voorschriften worden gegeven met het
oog op de nakoming van voor Nederland verbindende internationale verplichtingen die betrekking
hebben op of samenhangen met onderwerpen waarin bij of krachtens deze wet is voorzien.

2. Gedragingen in strijd met voorschriften als bedoeld in het eerste lid, niet zijnde voorschriften als
bedoeld in artikel 8, negende lid, zijn verboden.

Art. 3, tweede lid, Asbestverwijderingsbesluit 20054

Degene die:

a. anders dan in de uitoefening van een beroep of bedrijf asbest of een asbesthoudend product uit
een bouwwerk of object verwijdert, of

b. asbest of een asbesthoudend product uit een bouwwerk of object doet verwijderen,

beschikt met betrekking tot het bouwwerk of object over een asbestinventarisatierapport.

Art. 6, eerste lid, Asbestverwijderingsbesluit 20055

De volgende handelingen, indien de concentratie van asbeststof is ingedeeld in risicoklasse 2 of 3 als
bedoeld in artikel 4.48 onderscheidenlijk artikel 4.53a van het Arbeidsomstandighedenbesluit, mogen
slechts worden verricht door een bedrijf dat in het bezit is van een certificaat als bedoeld in artikel
4.54d, eerste lid, van het Arbeidsomstandighedenbesluit:

a. het geheel of gedeeltelijk afbreken of uit elkaar nemen van bouwwerken of objecten indien in die
bouwwerken of objecten asbest of een asbesthoudend product is verwerkt;

b. het verwijderen van asbest of asbesthoudende producten uit bouwwerken of objecten;

c. het opruimen van asbest dat of asbesthoudende producten die ten gevolge van een incident is of
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zijn vrijgekomen.

Ten aanzien van het onder 3 tenlastegelegde

Art. 32 Arbeidsomstandighedenwet6

1. Het is de werkgever verboden handelingen te verrichten of na te laten in strijd met deze wet of de
daarop berustende bepalingen indien daardoor, naar hij weet of redelijkerwijs moet weten,
levensgevaar of ernstige schade aan de gezondheid van een of meer werknemers ontstaat of te
verwachten is.

2. Het niet naleven van het eerste lid is een misdrijf in de zin van artikel 2, derde lid, van de Wet op de
economische delicten.

Art. 4.54d. Arbeidsomstandighedenbesluit (Deskundigheid bij het werken met asbest)7

1. De volgende werkzaamheden, indien de concentratie van asbeststof is ingedeeld in risicoklasse 2 of
3, worden verricht door een bedrijf dat in het bezit is van een certificaat asbestverwijdering, dat is
afgegeven door Onze Minister of een certificerende instelling:

a. de werkzaamheden, bedoeld in artikel 4.54a, eerste lid;

b. het reinigen van de arbeidsplaats nadat een handeling als bedoeld in artikel 4.54a, eerste lid,
onderdeel a of b, is uitgevoerd.

Art. 4.54a, eerste lid, Arbeidsomstandighedenbesluit (Asbestinventarisatie)8

In het kader van de beoordeling, bedoeld in artikel 4.2, wordt de aanwezigheid van asbest of
asbesthoudende producten volledig geïnventariseerd voordat wordt aangevangen met de volgende
werkzaamheden:

a. het geheel of gedeeltelijk afbreken of uit elkaar nemen van bouwwerken, met uitzondering van
grondwerken, of objecten waarin asbest of asbesthoudende producten is respectievelijk zijn
verwerkt;

b. het verwijderen van asbest of asbesthoudende producten uit de bouwwerken of objecten, bedoeld
in onderdeel a;

c. het opruimen van asbest of asbesthoudende producten die ten gevolge van een incident zijn
vrijgekomen.

Ten aanzien van het onder 4 tenlastegelegde

Art. 32 Arbeidsomstandighedenwet, zoals hiervoor weergegeven

Art. 4.1b Arbeidsomstandighedenbesluit (zorgplicht van de werkgever)9

1. In alle gevallen waarin werknemers worden of kunnen worden blootgesteld aan gevaarlijke stoffen,
zorgt de werkgever voor een doeltreffende bescherming van de gezondheid en veiligheid van de
werknemer.

2. Aan het bepaalde in het eerste lid wordt voldaan indien:

a. in het kader van de risico-inventarisatie en -evaluatie, bedoeld in artikel 5 van de wet, de aard,
mate en duur van de blootstelling is beoordeeld in overeenstemming met artikel 4.2;

b. doeltreffende maatregelen zijn getroffen ter voorkoming of beperking van de blootstelling in
overeenstemming met de artikelen 4.1c en 4.4 dan wel in overeenstemming met de artikelen 4.17,
4.18 en 4.19;

c. preventieve maatregelen zijn getroffen ter voorkoming van ongewilde gebeurtenissen in
overeenstemming met artikel 4.6.

Art. 4.2 Arbeidsomstandighedenbesluit (nadere voorschriften risico-inventarisatie en -evaluatie,
beoordelen)10

1. Indien werknemers worden of kunnen worden blootgesteld aan gevaarlijke stoffen, ongeacht of
met deze stoffen daadwerkelijk arbeid wordt of zal worden verricht, worden, in het kader van de
risico-inventarisatie en -evaluatie, bedoeld in artikel 5 van de wet, de aard, de mate en de duur van
die blootstelling beoordeeld teneinde de gevaren voor de werknemers te bepalen.

2. Met betrekking tot de aard van de blootstelling wordt in ieder geval vastgesteld aan welke

513



gevaarlijke stoffen werknemers worden of kunnen worden blootgesteld, wat de gevaren zijn die aan
die stoffen zijn verbonden, in welke situaties blootstelling zich kan voordoen en op welke wijze
blootstelling kan plaatsvinden.

3. Met betrekking tot de mate van blootstelling aan gevaarlijke stoffen wordt in ieder geval
vastgesteld wat het blootstellingniveau is.

4. Voor het doeltreffend vaststellen van het blootstellingniveau wordt gebruik gemaakt van geschikte,
genormaliseerde meetmethodes, dan wel andere voor het doel geschikte meetmethodes of
kwantitatieve evaluatiemethodes.

5. Bij de beoordeling, bedoeld in het eerste lid, worden in ieder geval de volgende aspecten
betrokken:

a. de informatie over de veiligheid en gezondheid die door de leverancier van een gevaarlijke stof bij
of krachtens wettelijk voorschrift moet worden verstrekt, alsmede de voor de risico-evaluatie
noodzakelijke aanvullende informatie van de leverancier of uit andere gemakkelijk toegankelijke
bronnen;

b. de omstandigheden tijdens werkzaamheden waarbij gevaarlijke stoffen zijn betrokken, waaronder
begrepen de hoeveelheid gevaarlijke stoffen waaraan werknemers worden of kunnen worden
blootgesteld;

c. de redelijkerwijs voorzienbare gebeurtenissen die kunnen leiden tot een aanzienlijke toename van
de mate van blootstelling ook indien er preventieve maatregelen zijn getroffen;

d. de effectiviteit van de genomen of te nemen preventiemaatregelen;

e. voor zover van toepassing, de resultaten van de arbeidsgezondheidskundige onderzoeken,
bedoeld in de artikelen 4.10a en 4.10b.

6. Indien sprake is van verschillende gevaarlijke stoffen, wordt de beoordeling, bedoeld in het eerste
lid, gebaseerd op het risico dat die gevaarlijke stoffen in combinatie opleveren.

7. De in het eerste lid bedoelde mate van blootstelling wordt overeenkomstig het vierde lid getoetst
aan de voor de betrokken stof vastgestelde grenswaarde.

8. De beoordeling, bedoeld in het eerste lid, wordt regelmatig herzien, in ieder geval indien wordt
aangevangen met nieuwe werkzaamheden waarbij gevaarlijke stoffen zijn betrokken en voorts
wanneer gewijzigde omstandigheden of de resultaten van de arbeidsgezondheidskundige
onderzoeken, bedoeld in de artikelen 4.10a en 4.10b, hiertoe aanleiding geven.

9. Bij ministeriële regeling kunnen nadere regels worden gesteld met betrekking tot dit artikel.

Art. 4.54a, eerste lid, Arbeidsomstandighedenbesluit, zoals hiervoor weergegeven

Ten aanzien van het onder 6 tenlastegelegde

Art. 13 Wet bodembescherming11

Ieder die op of in de bodem handelingen verricht als bedoeld in de artikelen 6 tot en met 11 en die
weet of redelijkerwijs had kunnen vermoeden dat door die handelingen de bodem kan worden
verontreinigd of aangetast, is verplicht alle maatregelen te nemen die redelijkerwijs van hem kunnen
worden gevergd, teneinde die verontreiniging of aantasting te voorkomen, dan wel indien die
verontreiniging of aantasting zich voordoet, de verontreiniging of de aantasting en de directe
gevolgen daarvan te beperken en zoveel mogelijk ongedaan te maken. Indien de verontreiniging of
aantasting het gevolg is van een ongewoon voorval, worden de maatregelen onverwijld genomen.

Art. 6 Wet bodembescherming12

1. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kunnen in het belang van de bescherming van de
bodem regels worden gesteld met betrekking tot het verrichten van handelingen waarbij stoffen die
de bodem kunnen verontreinigen of aantasten, op of in de bodem worden gebracht, ten einde deze
aldaar te laten.

2. Hiertoe kunnen behoren regels met betrekking tot:

a. het ter bewaring opslaan van bij die maatregel aan te geven stoffen op of in de bodem;

b. het brengen van afvalstoffen op of in de bodem;
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c. het op of in de bodem doen uitstromen van verontreinigd water of slib;

d. het begraven van stoffelijke resten;

e. het op de bodem verspreiden van as, afkomstig van de verbranding van stoffelijke resten.

7. De eerste drie middelen komen op tegen de onder 1 t/m 4 bewezenverklaarde feiten. Verdachte
wordt verweten dat hij feitelijk leiding heeft gegeven aan het laten verbouwen van de kippenstallen
zonder voorzorgsmaatregelen te nemen (feit 1), zonder te beschikken over een
asbestinventarisatierapport (feit 2), door een bedrijf dat niet in het bezit is van een certificaat als
bedoeld in art. 4.54d, eerste lid, Arbeidsomstandighedenbesluit (feit 3) en dat de werknemers van dat
bedrijf bij het verwijderen van delen van de wanden uit de kippenstallen onvoldoende bescherming is
geboden (feit 4). Het hof heeft de verdachte vrijgesproken van de onder 1 t/m 4 tenlastegelegde
opzetmisdrijven door telkens tot een vrijspraak te komen voor het bestanddeel ‘opzettelijk’, omdat uit
de bewijsmiddelen niet kan worden afgeleid dat verdachte wist dan wel bewust de aanmerkelijke
kans heeft aanvaard dat zich in de wandbeplating asbest bevond. Wat resteert is een
bewezenverklaring van feitelijk leidinggeven aan een viertal overtredingen zoals hiervoor onder 4
weergegeven. Gelet op de insteek van de hierna te bespreken middelen, acht ik het van belang hier
reeds te benadrukken dat het milieustrafrecht, ook in het geval van gebod- of verbodsbepalingen die
bij niet-naleving een overtreding opleveren, vergaande zorgvuldigheidseisen stelt aan degene die
werkzaamheden verricht (of laat verrichten) waarbij schade aan het milieu en/of de volksgezondheid
kan ontstaan. Dat geldt ook in het onderhavige geval, waarbij wandplaten met asbest van een oude
kippenstal zijn verwijderd (feiten 1 t/m 4) en puin van een afgebrande sauna in de grond is
gebracht(feit 6).

8. Het eerste middel klaagt dat het oordeel van het hof dat het een feit van algemene bekendheid is
dat zich in bouwwerken die gebouwd zijn vóór 1993 - met name die met een agrarische bestemming -
(ook in wandplaten) asbesthoudende materialen kunnen bevinden, mede in het licht van een daartoe
naar voren gebracht uitdrukkelijk onderbouwde standpunt, niet zonder meer begrijpelijk is.

9. Uit het proces-verbaal van de terechtzitting in hoger beroep van 14 december 2016 volgt dat door
de raadsman van verdachte het volgende naar voren is gebracht:

“De kern van de redenering van de rechtbank is dat het een feit van algemene bekendheid is dat zich
mogelijk asbesthoudende materialen kunnen bevinden in gebouwen die dateren van vóór 1993.
Asbesthoudend materiaal zou op grote schaal zijn toegepast in agrarische bedrijven. De officier van
justitie heeft in eerste aanleg enkele voorbeelden genoemd van deze toepassing die onder meer zien
op dakbedekking en gevelbeplating. In de onderhavige zaak gaat het echter om wandbeplating. De
officier van justitie heeft geen voorbeelden aangehaald die op wandplaten betrekking hebben. Mijn
cliënt had geen idee dat er asbesthoudend materiaal in de wandbeplating - ook wel wallboard
genoemd - zat. De officier van justitie heeft uitspraken genoemd die niet vergelijkbaar zijn met de
onderhavige zaak. Zo heeft zij het arrest van het gerechtshof in Den Haag van 14 december 2012
(ECLI:NL:GHSGR:2012:BZ9414) genoemd. In deze zaak ging het om dakbedekking in plaats van
wandbeplating. Ook was het bouwbedrijf in voornoemde zaak, anders dan in de onderhavige zaak,
reeds gewaarschuwd dat er asbest in het pand aanwezig kon zijn. Ook heeft de officier van justitie de
uitspraak van de rechtbank Den Haag van 25 april 2012 (ECLI:NL:RBSGR:2012:BW5720) aangehaald.
In deze zaak wisten de verdachten, ook anders dan in de onderhavige zaak, dat er asbest in de
schuur aanwezig was en zijn zij desalniettemin zonder asbestinventarisatierapport aan te vragen
gestart met de sloopwerkzaamheden.

De officier van justitie heeft verder aangevoerd dat het vermoeden van de aanwezigheid van asbest
bij mijn cliënt afgeleid kan worden uit de omstandigheid dat er monsters van het plaatmateriaal zijn
opgestuurd voor onderzoek. Deze monsters zijn echter pas opgestuurd nadat de werkzaamheden in
de kippenschuren zijn uitgevoerd.

Voorts wil ik opmerken dat ik geen enkele publicatie tegen ben gekomen waarin wordt gewaarschuwd
voor de mogelijke aanwezigheid van asbest in wandbeplating of wallboard. In veel publicaties wordt
gewaarschuwd voor de aanwezigheid van asbest in dakplaten maar daar gaat het in deze zaak niet
over.
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Volgens jurisprudentie van de Hoge Raad moet de rechter indien hij meent dat van een feit van
algemene bekendheid sprake is, uitleggen waaruit deze algemene bekendheid blijkt. In beginsel moet
uit het dossier blijken dat sprake is van een feit van algemene bekendheid. Als door de verdediging
het verweer wordt gevoerd dat geen sprake is van een feit van algemene bekendheid zal de rechter
in geval van afwijking van dat standpunt in zijn uitspraak de redenen moeten opgeven die daartoe
hebben geleid. Volgens de Hoge Raad brengt de enkele omstandigheid dat een bepaald gegeven aan
openbare bronnen op het internet kan worden ontleend, op zichzelf niet mee dat van een feit van
algemene bekendheid sprake is.

Ik stel mij uitdrukkelijk op het standpunt dat het geen feit van algemene bekendheid is dat er mogelijk
asbesthoudend materiaal kan zitten in wandplaten van gebouwen die dateren van vóór 1993.”

10. Het hof heeft in het bestreden arrest ten aanzien van het onder 1 bewezenverklaarde (hetgeen
ten aanzien van het onder 2, 3 en 4 bewezenverklaarde als herhaald en ingelast dient te worden
beschouwd) overwogen dat “Deze kippenstallen zijn gebouwd vóór 1993. Het hof neemt als feit van
algemene bekendheid aan dat zich in dergelijke bouwwerken - met name die met een agrarische
bestemming - (ook in de wandplaten) asbesthoudende materialen kunnen bevinden.”

11. Vooropgesteld dient te worden dat feiten of omstandigheden van algemene bekendheid op grond
van art. 339, tweede lid, Sv geen bewijs behoeven. Van algemene bekendheid zijn die gegevens die
ieder van de rechtstreeks bij het geding betrokkenen geacht moet worden te kennen of die zonder
noemenswaardige moeite uit algemeen toegankelijke bronnen zijn te achterhalen.13Feiten of
omstandigheden van algemene bekendheid kunnen ervaringsregels zijn of historische
gebeurtenissen.14 Bij dergelijke feiten of omstandigheden gaat het in de regel om gegevens die geen
specialistische kennis veronderstellen en waarvan de juistheid redelijkerwijs niet voor betwisting
vatbaar is.15 De enkele omstandigheid dat een bepaald gegeven aan openbare bronnen op het
internet kan worden ontleend, brengt op zichzelf nog niet mee dat zo een gegeven daarom een feit of
omstandigheid van algemene bekendheid is in de zin van art. 339, tweede lid, Sv.16 Dat betekent
evenwel niet dat een feit van algemene bekendheid niet (mede) aan internetbronnen kan worden
ontleend. Het gaat uiteindelijk om de aard van de informatie en niet zozeer de bron.17

12. Hetgeen van algemene bekendheid is, wordt ook een verdachte geacht te weten. Die wetenschap
behoeft niet te blijken uit de gebezigde bewijsmiddelen.18 Ook de Hoge Raad kan bij zijn beoordeling
van de bewijsvoering in cassatie zelfstandig een beroep doen op feiten van algemene bekendheid.19

Over de toepassing van feiten van algemene bekendheid heeft de Hoge Raad in zijn arrest van 11
januari 2011 (ECLI:NL:HR:2011:BP0291, NJ 2011/116 m.nt. Mevis) het volgende overwogen:

“3.2.1. Ingevolge art. 339, tweede lid, Sv behoeven feiten of omstandigheden van algemene
bekendheid geen bewijs. Van algemene bekendheid zijn die 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.

3.2.2. Geen rechtsregel dwingt de rechter ertoe een algemeen bekend gegeven bij het onderzoek op
de terechtzitting ter sprake te brengen. Indien echter niet zonder meer duidelijk is of het gaat om een
algemeen bekend gegeven, behoort de rechter dat gegeven aan de orde te stellen bij de behandeling
van de zaak op de terechtzitting. Aldus wordt voorkomen dat hij zijn beslissing doet steunen op
mededelingen of waarnemingen die hem buiten het geding ter kennis zijn gekomen en waarvan de
overige bij het geding betrokkenen onkundig zijn gebleven, zodat zij niet in staat zijn geweest zich
daarover uit te laten. Indien bij dat onderzoek op de terechtzitting vervolgens het uitdrukkelijk
onderbouwde standpunt wordt ingenomen dat en waarom het gegeven niet van algemene
bekendheid is, zal de rechter in geval van afwijking van dat standpunt in zijn uitspraak op de voet van
art. 359, tweede lid, Sv de redenen dienen op te geven die daartoe hebben geleid.”20

13. Door de Hoge Raad is in het verleden onder meer als feit van algemene bekendheid aangemerkt
“dat PIN-nummers unieke nummers van Blackberry smartphones zijn” (HR 26 april 2016,
ECLI:NL:HR:2016:741); de afstand tussen een tweetal plekken alsmede de gemiddelde reisduur voor
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deze afstand (HR 13 november 2007, ECLI:NL:HR:2007:BB6374, NJ 2007/627); “dat 25 blanco Duitse
rijbewijzen (…) in het bezit van anderen dan de bevoegde instanties, niet anders dan door misdrijf kan
zijn verkregen” (HR 27 april 2004, ECLI:NL:HR:2004:AO4047, NJ 2004/494) en dat “het gebruik van
morfine, codeïne en cocaïne de rijvaardigheid kan verminderen” (HR 2 november 2010,
ECLI:NL:HR:2010, ECLI:NL:HR:2010:BN6787, NJ 2010/601).

14. De Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State oordeelde in 2017 dat het een feit van
algemene bekendheid is “dat asbest een gevaarlijke stof is en dat de verspreiding van asbestdeeltjes
nadelige gevolgen heeft voor het milieu en risico's voor de gezondheid met zich brengt”.21 Juist
vanwege die gevaarlijke eigenschappen ligt informatie over asbest voor eenieder binnen handbereik.
Zowel op nationaal als gemeentelijk niveau bestaan bijvoorbeeld diverse folders en internetpagina’s
met belangrijke informatie over de gevaren van en de regelgeving over asbest.22 Met een eenvoudige
zoekslag op internet op het woord “asbest” komt men er al gauw achter dat vanaf 1945 tot in de
jaren tachtig veelvuldig gebruik is gemaakt van asbest in gebouwen, woningen en installaties.23 Dat
geldt niet alleen voor dakbedekking en schoorsteenpijpen, zoals in de toelichting op het middel wordt
betoogt. Dezelfde zoekslag leert dat “Hechtgebonden asbest [vast] zit (…) in een ander materiaal
(meestal cement). Dat kun je laten zitten zolang het niet beschadigd is. Denk aan wandplaten en
buizen voor riool, gas- en waterleiding.”24

15. Evenmin is het jaar 1993 volstrekt willekeurig door het hof gekozen, zoals de steller van het
middel betoogt. Immers geldt sinds 1 juli 1993 een (totaal)verbod op het gebruik van asbesthoudende
materialen.25 Het kan de verdachte toch bepaald niet zijn ontgaan dat het gebruik van asbest
sindsdien verboden is. Maar zelfs als dat wel het geval zou zijn, dan geldt dat met de hiervoor
genoemde zoekopdracht informatie over het verbod op de toepassing van asbest eenvoudig, direct en
veelvuldig toegankelijk is.26

16. Dat er in gebouwen die zijn gebouwd vóór 1993 zich asbesthoudende materialen (ook in
wandplaten) kunnen bevinden, is aldus informatie die ieder van de rechtstreeks bij het geding
betrokkenen geacht moet worden te kennen, of die zonder noemenswaardige moeite uit algemeen
toegankelijke bronnen is te achterhalen, waarvan de juistheid redelijkerwijs niet vatbaar is voor
betwisting, zodat het oordeel van het hof dat dit als feit van algemene bekendheid kan worden
aangemerkt, onjuist noch onbegrijpelijk is.27 Dat oordeel is, ook in het licht van hetgeen namens de
verdachte is aangevoerd, toereikend gemotiveerd. Hetgeen door de raadsman ter terechtzitting in
hoger beroep naar voren is gebracht zoals hiervoor onder randnummer 7 weergegeven, behelst
immers niet meer dan een bespreking van door de officier van justitie in eerste aanleg genoemde
uitspraken van feitenrechters die volgens de raadsman niet vergelijkbaar zijn met de onderhavige
zaak, terwijl bovendien het verweer (mede) lijkt in te houden dat het bewijs van opzet ontbreekt.
Daarop volgt slechts de blote stelling dat het “geen feit van algemene bekendheid is dat er mogelijk
asbesthoudend materiaal kan zitten in wandbeplating van gebouwen die dateren van vóór 1993”,
zodat het hof niet gehouden was zijn oordeel nader te motiveren.28

17. Voor zover in de toelichting op het middel nog wordt geklaagd dat uit de bewijsmiddelen niet blijkt
wanneer de wandbeplating is aangebracht en dat het hof slechts overweegt dat de kippenstallen zijn
gebouwd vóór 1993, mist het middel feitelijke grondslag. Immers is onder bewijsmiddel 4 een
verklaring van verdachte opgenomen, inhoudende (voor zover hier van belang) dat hij in 1977 is
begonnen met de kippenboerderij en hij de schuren destijds zelf heeft laten bouwen.

18. Het eerste middel faalt.

19. Het tweede middel borduurt op hetzelfde thema voort. Geklaagd wordt dat het oordeel van het
hof dat verdachte er rekening mee had moeten houden dat er mogelijk asbest in de wandbeplating
zat, onbegrijpelijk is, nu uit de bewijsmiddelen niets blijkt op grond waarvan verzoeker had kunnen
weten of moeten vermoeden dat er asbest in de wandbeplating was verwerkt.

20. Ik benadruk hier nog maar eens dat voor de onder 1 t/m 4 bewezenverklaarde overtredingen niet
is vereist dat de verdachte (als feitelijk leidinggever) wetenschap had van de aanwezigheid van
asbest, dan wel dat de verdachte dit had kunnen of moeten weten. Gelet op het hiervoor bij middel 1
besproken feit van algemene bekendheid alsmede dat de kippenstallen zijn gebouwd vóór 1993,
namelijk in 1977 (bewijsmiddel 4), is het hof tot het oordeel gekomen dat de verdachte er rekening
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mee had moeten houden dat er mogelijk asbest in de wandbeplating zat en dat de verdachte
voorzorgsmaatregelen had moeten nemen, hetgeen hij niet heeft gedaan. Indien de verdachte wel
zodanige voorzorgmaatregelen had genomen, dan had hij kunnen weten dat er asbest in de
wandbeplating was verwerkt. Dat oordeel van het hof is, mede gelet op hetgeen ik hiervoor bij de
bespreking van het eerste middel heb opgemerkt, niet onbegrijpelijk en toereikend gemotiveerd.

21. Het tweede middel heeft geen kans van slagen

22. Het derde middel klaagt dat het oordeel van het hof dat verdachte zich (telkens) als feitelijk
leidinggever schuldig heeft gemaakt aan de door de rechtspersoon verrichte verboden gedragingen
zoals bewezenverklaard onder 1 t/m 4, blijk geeft van een onjuiste rechtsopvatting en/of
onbegrijpelijk is.

23. De klacht is ten aanzien van alle onder 1 t/m 4 bewezenverklaarde feiten (vrijwel) identiek en
komt erop neer dat de telkens in de motivering van het hof terugkomende overwegingen dat
verdachte er “rekening mee [had] moeten houden” en dat verdachte “redelijkerwijs had kunnen
weten” (feit 1 en 4) onvoldoende is voor het bewijs van het voor feitelijk leidinggeven vereiste opzet,
en dat het hof aldus een onjuiste maatstaf heeft aangelegd. Subsidiair, voor zover in de overwegingen
van het hof wel de juiste maatstaf kan worden ingelezen, zouden de bewijsmiddelen te weinig
inhouden voor het oordeel dat verdachte bewust de aanmerkelijke kans heeft aanvaard dat de
verboden gedraging(en) zich zou(den) voordoen.

24. Voor de beoordeling van het middel is het van belang vast te stellen welk opzet is vereist om
feitelijk leidinggeven aan een overtreding gepleegd door een rechtspersoon te kunnen bewijzen. De
Hoge Raad heeft in zijn arrest van 26 april 2016 (ECLI:NL:HR:2016:733, NJ 2016/375 m.nt. Wolswijk)
op hoofdlijnen een verduidelijking gegeven van het beslissingskader met betrekking tot de
strafrechtelijke aansprakelijkheid voor het feitelijk leidinggeven aan een door een rechtspersoon
verrichtte verboden gedragingen als bedoeld in art. 51, tweede lid aan hef en onder 2, Sr. In
voornoemd arrest heeft de Hoge Raad met betrekking tot feitelijk leidinggeven onder meer het
volgende overwogen:

3.5.1. Pas nadat is vastgesteld dat een rechtspersoon een bepaald strafbaar feit heeft begaan, komt
aan de orde of iemand als feitelijke leidinggever daarvoor strafrechtelijk aansprakelijk is. Bij de
beoordeling daarvan moet worden vooropgesteld dat uit de taalkundige betekenis van het begrip
feitelijke leidinggeven enerzijds voortvloeit dat de enkele omstandigheid dat de verdachte
bijvoorbeeld bestuurder van een rechtspersoon is, niet voldoende is om hem aan te merken als
feitelijke leidinggever aan een door die rechtspersoon begaan strafbaar feit.29Maar anderzijds is een
dergelijke juridische positie geen vereiste,30 terwijl ook iemand die geen dienstverband heeft met de
rechtspersoon feitelijke leidinggever kan zijn aan een door de rechtspersoon begaan strafbaar feit.

Aan hetzelfde strafbare feit kan door meer personen – al dan niet gezamenlijk - feitelijke leiding
worden gegeven. Ook een rechtspersoon kan een feitelijke leidinggever zijn.

3.5.2. Feitelijke leidinggeven zal vaak bestaan uit actief en effectief gedrag dat onmiskenbaar binnen
de gewone betekenis van het begrip valt. Van feitelijke leidinggeven kan voorts sprake zijn indien de
verboden gedraging het onvermijdelijke gevolg is van het algemene, door de verdachte (bijvoorbeeld
als bestuurder) gevoerde beleid.31 Ook kan worden gedacht aan het leveren van een zodanige
bijdrage aan een complex van gedragingen dat heeft geleid tot de verboden gedraging en het daarbij
nemen van een zodanig initiatief dat de verdachte geacht moet worden aan die verboden gedraging
feitelijke leiding te hebben gegeven.32 Niet is vereist dat een ander de fysieke uitvoeringshandelingen
heeft verricht.33

Onder omstandigheden kan ook een meer passieve rol tot het oordeel leiden dat een verboden
gedraging daardoor zodanig is bevorderd dat van feitelijke leidinggeven kan worden gesproken. Dat
kan in het bijzonder het geval zijn bij de verdachte die bevoegd en redelijkerwijs gehouden is
maatregelen te treffen ter voorkoming of beëindiging van verboden gedragingen en die zulke
maatregelen achterwege laat.34

3.5.3. In feitelijke leidinggeven ligt een zelfstandig opzetvereiste op de verboden gedraging
besloten.35 Voor dit opzet van de leidinggever geldt als ondergrens dat hij bewust de aanmerkelijke
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kans aanvaardt dat de verboden gedraging zich zal voordoen. Van het bewijs van dergelijke
aanvaarding kan – in het bijzonder bij meer structureel begane strafbare feiten – ook sprake zijn
indien hetgeen de leidinggever bekend was omtrent het begaan van strafbare feiten door de
rechtspersoon rechtstreeks verband hield met de in de tenlastelegging omschreven verboden
gedraging.36 Een ander voorbeeld van een geval waarin onder omstandigheden voldaan kan zijn aan
het voor de feitelijke leidinggever geldende opzetvereiste biedt een leidinggever die de
werkzaamheden van een onderneming zo organiseert dat hij ermee rekening houdt dat de aan de
betrokken werknemers gegeven opdrachten niet kunnen worden uitgevoerd zonder dat dit gepaard
gaat met het begaan van strafbare feiten.37”38

25. Feitelijk leidinggeven veronderstelt dus opzet, met voorwaardelijk opzet als ondergrens.39 Waar
dat opzet op moet zien is evenwel afhankelijk van het type delict. Bij doleuze misdrijven is dat vrij
duidelijk en levert dat ook vrij weinig discussie op. Voor een bewezenverklaring van feitelijk
leidinggeven aan een opzetdelict is vereist dat sprake is van opzet op het leidinggeven zelf en op de
verboden gedraging die door de rechtspersoon wordt begaan.40 Feitelijk leidinggeven aan culpoze
misdrijven en overtredingen is echter evengoed mogelijk.41 Het gaat in dat geval om opzettelijk
leidinggeven aan een verboden gedraging. Als de verboden gedraging een overtreding oplevert, is
opzet op die gedraging niet vereist.42 Ik verduidelijk het aan de hand van de Enschedese
vuurwerkramp-zaak.43 In die zaak stond het feitelijk leidinggeven aan een culpoos delict, te weten het
door een rechtspersoon niet opzettelijk te veel en te zwaar vuurwerk opslaan. Voor een
bewezenverklaring is in dat geval vereist dat sprake is van opzet op het aanwezig hebben van
vuurwerk en niet op het aanwezig hebben van te veel of te zwaar vuurwerk.44

26. Ik keer terug naar de onderhavige zaak. De verdachte is door het hof vrijgesproken van feitelijk
leidinggeven aan de onder 1 t/m 4 tenlastegelegde opzettelijke misdrijven, waarna het hof tot een
bewezenverklaring is gekomen van feitelijk leidinggeven aan de onder 1 t/m 4 tenlastegelegde
overtredingen. In tegenstelling tot hetgeen de steller van het middel betoogt is daarvoor dus niet
vereist dat verdachte wist (of bewust de aanmerkelijke kans heeft aanvaard) dat de werkzaamheden
van de kippenstallen asbest betroffen.45 Voor die opzettelijke misdrijfvariant is de verdachte nu juist
vrijgesproken. Voldoende is dat de verdachte als feitelijk leidinggever wetenschap had dat de
rechtspersoon doende was de in 1977 gebouwde kippenstallen te laten verbouwen, meer in het
bijzonder delen van wanden uit de kippenstallen te laten verwijderen zonder voorzorgsmaatregelen
te nemen (feit 1), en zonder te beschikken over een asbestinventarisatierapport (feit 2), welke
werkzaamheden zijn verricht door een bedrijf dat niet in het bezit is van een certificaat als bedoeld in
art. 4.54d, eerste lid, Arbeidsomstandighedenbesluit (feit 3), zulks terwijl de werknemers van dat
bedrijf bij het verwijderen van delen van de wanden uit de kippenstallen onvoldoende bescherming is
geboden (feit 4).

27. Uit de door hof gebezigde bewijsmiddelen volgt onder meer dat verdachte bestuurder is van het
pluimveebedrijf [A] B.V (bewijsmiddel 1) en dat hij als directeur de dagelijkse leiding heeft en
eindverantwoordelijke is (bewijsmiddel 5). De verdachte heeft de in de bewezenverklaring bedoelde
kippenstallen in 1977 zelf laten bouwen (bewijsmiddel 4). In 2011 is begonnen met de verbouwing
van de kippenstallen. De verdachte nam, tezamen met de bedrijfsleider [betrokkene 3] , de
beslissingen, maar de eindverantwoordelijkheid lag bij de verdachte (bewijsmiddel 5 en 7). De
verdachte heeft in die hoedanigheid ook het besluit genomen dat er openingen in de wandplaten van
de kippenstallen werden gezaagd (bewijsmiddel 5). Vervolgens is in opdracht van verdachte door
[betrokkene 3] aan een tweetal werknemers de opdracht gegeven gaten in de wandplaten van de
kippenstallen te zagen. Uit de bewijsmiddelen blijkt voorts dat er asbest in de wandplaten van de
kippenstallen zat (bewijsmiddel 7 en 8), dat de verdachte voorafgaand aan de werkzaamheden geen
asbestinventarisatierapport heeft laten opmaken (bewijsmiddel 5), dat het bedrijf dat de wanden uit
de kippenstallen heeft verwijderd niet beschikte over een asbestcertificaat (bewijsmiddel 5 en 7) en
dat de werknemers die de werkzaamheden aan de kippenstallen hebben uitgevoerd geen
bescherming droegen tijdens de werkzaamheden (bewijsmiddel 9 en 10). Gelet hier op heeft het hof
uit de bewijsmiddelen kunnen afleiden dat de verdachte, hoewel daartoe bevoegd en gehouden, niet
de vereiste voorzorgsmaatregelen heeft genomen bij de verwijdering van de wandplaten van de
kippenstallen. Anders dan het middel betoogt is de bewezenverklaring van de feiten 1 t/m 4, voor
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zover inhoudende dat de verdachte feitelijk leiding heeft gegeven aan de in de bewezenverklaringen
bedoelde verboden gedragingen, toereikend gemotiveerd.

28. Het derde middel heeft geen kans van slagen.

29. Het vierde middel klaagt dat het oordeel van het hof dat [A] B.V. en [B] B.V. een handeling hebben
laten verrichten, te weten het in de bodem laten brengen van verontreinigd puin, terwijl zij
redelijkerwijs hadden kunnen vermoeden dat door die handeling de bodem kon worden verontreinigd,
zoals onder 6 bewezenverklaard mede in het licht van hetgeen door de verdediging ter terechtzitting
naar voren is gebracht, blijk geef van een onjuiste rechtsopvatting en/of onbegrijpelijk is, omdat het
hof niet heeft vastgesteld dat het puin daadwekelijk verontreinigd was.

30. Het proces-verbaal van de terechtzitting van het hof van 14 december 2016 houdt in dat de door
de raadsman van de verdachte op 8 december 2016 ingediende schriftuur geacht wordt ter
terechtzitting te zijn voorgedragen. In de schriftuur wordt uitgebreid uiteengezet dat en waarom de
rechtbank ten onrechte heeft overwogen dat sprake is geweest van verontreinigd puin. Kort
samengevat komt het verweer van de verdediging erop neer dat het puin dat in de bodem is gebracht
niet is onderzocht en dat aldus niet kan worden vastgesteld dat dit puin verontreinigd is en dat de
verdachte derhalve vrijgesproken dient te worden van het onder 6 tenlastegelegde.46 Het hof is in het
bestreden arrest hiervan afgeweken door tot een bewezenverklaring te komen van het onder 6
tenlastegelegde en heeft daartoe overwogen zoals hiervoor onder randnummer 5 weergegeven.

31. Het onder 6 tenlastegelegde ziet op art. 13 Wet bodembescherming (WBB). De WBB is in 1987 in
werking getreden met als doel het voorkomen van verontreiniging en aantasting van de bodem,
alsmede het treffen van maatregelen die beogen reeds aanwezige vormen van milieubelasting
ongedaan te maken of te beperken.47 Art. 13 WBB legt degene die een handeling als bedoeld in de
art. 6 t/m 11 WBB verricht, terwijl hij weet of redelijkerwijs moet vermoeden dat door deze
handeling(en) de bodem kan worden verontreinigd of aangetast, de verplichting op om alle
maatregelen te nemen die redelijkerwijs van hem kunnen worden gevergd teneinde de
verontreiniging (of aantasting) van de bodem ten gevolge van de betrokken handeling te
voorkomen.48 Art. 13 Wet bodembescherming bevat een dubbele zorgplicht: het voorkomen én het
beperken/ongedaan maken van (de gevolgen van) bodemverontreiniging.49 De in art. 13 WBB
neergelegde verplichtingen moeten dus niet enkel worden nagekomen indien de bodem daadwerkelijk
wordt verontreinigd of aangetast. De verplichtingen moeten ook worden nagekomen indien de in art.
6 tot en met 11 van de Wet bodembescherming bedoelde handelingen het risico meebrengen dat de
bodem wordt verontreinigd of aangetast (en de betrokkene zich daarvan bewust is of dat
redelijkerwijs moet vermoeden).50

32. Een en ander betekent dat voor een bewezenverklaring van het onder 6 tenlastegelegde in de
onderhavige zaak niet is vereist dat uit de bewijsmiddelen blijkt dat de bodem daadwerkelijk is
verontreinigd. Voldoende is dat uit de bewijsmiddelen kan worden opgemaakt dat door de
bewezenverklaarde handeling - het in de bodem brengen van puin afkomstig van de afgebrande
buitensauna - de bodem kon worden verontreinigd51 en dat de verdachte zulks redelijkerwijs had
kunnen vermoeden.52

33. Voor zover wordt betoogd dat daarvoor is vereist dat hetgeen door de betreffende handeling in de
bodem wordt gebracht, zelf reeds verontreinigd is, kan ik de steller van het middel niet volgen.
Daarmee zou mijns inziens een te beperkte uitleg worden gegeven aan het doel en de strekking van
de in de WBB neergelegde bepalingen. Een stof of een voorwerp dat op zichzelf niet verontreinigd is
(bijvoorbeeld omdat het een gebruiksvoorwerp is), kan immers door vermenging met de bodem wel
tot verontreiniging van de bodem leiden.

34. Bovendien gaat het bij (de kans op) verontreiniging van de bodem verder dan de steller van het
middel voor ogen heeft. Uit de memorie van toelichting bij invoering van de WBB valt op te maken dat
de daarin neergelegde bepalingen strekken ter voorkoming en beperking van nadelige beïnvloeding
van de kwaliteit van de bodem als gevolg van menselijke activiteiten. Ik citeer:

“De bodem, zijnde een integrerend onderdeel van het fysieke milieu, dient overeenkomstig de brief
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van de toenmalige minister-president van 3 oktober 1975 inzake Coördinatie Milieubeleid (Tweede
Kamer, zitting 1975-1976, 13 643 nr. 1) beschermd te worden «met het oog op de mens, de flora en
de fauna, tegen de achtergrond van de inpasbaarheid van het menselijk handelen in een stelsel van
evenwicht van mens en natuurlijk milieu». Voor de bescherming van de milieucomponent bodem houdt
dit in: het geheel van maatregelen, zowel gericht op het voorkomen, respectievelijk beperken of
ongedaan maken van nadelige beïnvloeding van de kwaliteit van de bodem als gevolg van menselijke
activiteiten, als gericht op het behoud van een gewenste kwaliteit van de bodem. Met andere
woorden, de intentie van de wettelijke maatregelen zal zijn het stellen van grenzen en voorwaarden
aan bepaalde menselijke activiteiten ter voorkoming en beperking van nadelige beïnvloeding. Daarbij
wordt onder nadelige beïnvloeding begrepen iedere verandering van materie of van - fysische,
chemische of biologische - hoedanigheden die een vermindering of bedreiging betekent van de
functionele eigenschappen die de bodem voor mens, plant en dier heeft: in het bijzonder iedere
afneming van de kwaliteit van de bodem in zodanige mate dat bedoelde functionele eigenschappen
teniet worden gedaan of ernstig worden verstoord.

Het zal duidelijk zijn dat deze omschrijving van het begrip inhoudt dat hiervan vele vormen en
gradaties bestaan. Wat in een concreet geval een nadelige beïnvloeding is, is uiteindelijk een kwestie
van beoordeling van de situatie en van de in het geding zijnde bodemfuncties. Zonder hier reeds
expliciet in te gaan op de verschillende menselijke activiteiten met betrekking tot de bodem kan
worden opgemerkt dat zeker niet iedere menselijke activiteit op of in de bodem automatisch een
bodembedreigende activiteit is. Activiteiten die weliswaar de kwaliteit van de bodem beïnvloeden,
maar waarbij geen sprake is van nadelige beïnvloeding in voornoemde betekenis, vallen niet onder de
begripsomschrijving. Slechts die activiteiten die de bodemkwaliteit nadelig kunnen beïnvloeden - of
zoals het wetsontwerp zegt de bodem kunnen verontreinigen of aantasten - zijn uit een oogpunt van
bodembescherming onderwerp van zorg.”53

35. Over de activiteiten die de kwaliteit van de bodem (en grondwater) negatief kunnen beïnvloeden
vermeldt de memorie van toelichting:

“Welke zijn nu zoal de menselijke activiteiten die de kwaliteit van bodem en grondwater nadelig
kunnen beïnvloeden? Gewezen kan bij voorbeeld worden op het in toenemende mate aanleggen van
ondergrondse pijpleidingen en opslagtanks voor olie en voor andere chemische produkten; op het
wijdverbreide gebruik van allerlei synthetische produkten en afvalstoffen bij grondwerken als weg- en
terreinverhardingen, bij het dichten van sleuven in veengebieden en dergelijke; op vele
grondboringen en sonderingen die jaarlijks worden verricht ten behoeve van het grondmechanisch
onderzoek en de toepassing van bepaalde moderne funderingstechnieken, waarbij in sommige
gevallen gevaar aanwezig is voor het perforeren van waterafsluitende lagen; op de vele tientallen
vierkante kilometers terrein die jaarlijks in Nederland worden opgehoogd, waarbij het oorspronkelijke
bodemmilieu verdwijnt en waarbij in toenemende mate als ophoogmateriaal in plaats van schoon zand
gebruik wordt gemaakt van milieuvreemde materialen zoals verontreinigd havenslib, zeezand,
restprodukten van de chemische industrie en dergelijke; op de groei die valt te constateren in de
toepassing van diepe ontwatering en diepe grondbewerking; op het gebruik van vloeivelden of
bodemfilters voor het zuiveren van stedelijk en soms ook industrieel afvalwater; op de toegenomen
organische mestproduktie als gevolg van de spectaculaire ontwikkelingen in de intensieve
veehouderij; op het toenemend gebruik van allerlei kunstmeststoffen; op de grote belangstelling voor
de mogelijkheid afval en andere stoffen in diepe ondergrondse lagen te bergen, enz.

Bovenstaande voorbeelden vormen zeker geen uitputtende opsomming van alle bodembedreigende
activiteiten, maar geven een indruk van een aantal - deels nieuwe - ontwikkelingen, die thans uit een
oogpunt van bodembescherming bijzondere aandacht verdienen. Het gaat daarbij steeds om
handelingen, die voor de kwaliteit van de bodem voor een of meer bodem-functies een verhoogd risico
inhouden. Soms zijn dat handelingen die in het kader van een bepaalde bodemfunctie worden
uitgevoerd en die voor die bepaalde functie een positief effect hebben, maar tegelijk voor andere
functies nadelig zijn of kunnen zijn.

Uitgaande van de gegeven voorbeelden kan men met betrekking tot activiteiten die een bedreiging
vormen voor de bodem onderscheid maken tussen:
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a. activiteiten die een risico inhouden voor verontreiniging van bodem en grondwater door het direct
of indirect inbrengen van chemisch of bacteriologisch onbetrouwbare, dan wel in ander opzicht
ongewenste stoffen (bij voorbeeld het bergen van - chemische - stoffen op of in de bodem, het
gebruik van gladheidsbestrijdingsmiddelen, de toepassing van verontreinigd slib en van bepaalde
ertsen als ophoogmateriaal) of een bepaalde kans daarvoor inhouden (zoals opslagtanks,
pijpleidingen en dergelijke);

b. activiteiten die een risico inhouden voor beïnvloeding van de fysische eigenschappen c.q. de
bodemstructuur aantasten (bij voorbeeld verdichten van het bodemoppervlak, verlaging van de
grondwaterspiegel en handelingen met als gevolg bodemdalingen en verzakkingen), dan wel het
evenwicht in de bodem zodanig verstoren dat verontreinigingen kunnen ontstaan of zich kunnen
verspreiden (bij voorbeeld het perforeren, doorsnijden of weghalen van slecht waterdoorlatende
lagen door boringen, ontgravingen, het trekken leidingsleuven, grondbewerking en dergelijke).”54

36. Een en ander volgt ook uit de in art. 1 WBB opgenomen definitie van het ‘belang van de
bescherming van de bodem’:

“(…)

Belang van de bescherming van de bodem: het belang van het voorkomen, beperken of ongedaan
maken van veranderingen van hoedanigheden van de bodem, die een vermindering of bedreiging
betekenen van de functionele eigenschappen die de bodem voor mens, plant of dier heeft;”

37. Het gaat dus om activiteiten die een bedreiging vormen voor de bodem. Uit het voorgaande
alsmede uit de rechtspraak van de Hoge Raad kan worden opgemaakt dat voor een
bewezenverklaring van overtreding van art. 13 WBB, zoals in de onderhavige zaak onder 6
tenlastegelegd, voldoende is dat uit de gebezigde bewijsmiddelen blijkt dat het in de grond gebrachte
puin eigenschappen heeft die de bodem kunnen verontreinigen.55 Daarvan is volgens de Hoge Raad
bijvoorbeeld geen sprake indien balen hooi of autobanden op een weiland worden achtergelaten.56

Door het achterlaten van spullen op de bodem die verontreinigde eigenschappen bevatten, hoeft op
zichzelf de bodem nog niet te worden verontreinigd. Immers het enkele feit dat - bijvoorbeeld - een
autoband ergens wordt achtergelaten heeft nog niet tot gevolg dat deze autoband vermengt met de
bodem zodat de bodem hierdoor kan worden verontreinigd.

38. Dat is in de onderhavige zaak evenwel anders. De door het hof gebezigde bewijsmiddelen houden
in dat op 13 januari 2013 bij het saunacomplex van [B] B.V., waarvan verdachte de directeur en
eindverantwoordelijke is (bewijsmiddel 2 en 5), een buitensauna is afgebrand (bewijsmiddel 3). In
datzelfde jaar is het puin van de brand in de grond gebracht bij pluimveebedrijf [A] B.V. (bewijsmiddel
6) waarvan verdachte eveneens directeur is (bewijsmiddel 5). Alleen de houtresten zijn uit het puin
gehaald (bewijsmiddel 6). Verdachte heeft hiertoe besloten en aan [betrokkene 3] , bedrijfsleider van
een van de bedrijven van verdachte, opgedragen het puin onder het asfalt in de grond te brengen
(bewijsmiddel 6 en 7), zulks terwijl hij wist dat het puin afkomstig was van de brand in het
saunacomplex en dat het puin officieel moest worden afgevoerd (bewijsmiddel 6). Op 11 september
2013 heeft een onderzoek plaatsgevonden naar het mogelijk in de grond brengen van afvalstoffen op
het terrein van [A] B.V. Daaruit kwam naar voren dat onder het asfalt een toplaag met gebroken
puingranulaat lag. Daaronder lag puin bestaande uit onder meer gebroken bakstenen die aan de
buitenzijde zwart waren en rood/oranje aan de binnenzijde. Het puin, dat niet was bewerkt met een
puinbreker, kwam in contact met het grondwater. Van het puin kwam een sterke brandlucht af
(bewijsmiddel 12).

39. Uit het voorgaande heeft het hof afgeleid dat het puin afkomstig is van de brand bij [B] , dat de
zwarte plekken op de bakstenen roetplekken betreffen en dat het puin onbewerkt in de bodem is
gebracht, welk oordeel in cassatie niet wordt bestreden zodat van de juistheid daarvan moet worden
uitgegaan. In het oordeel van het hof ligt besloten dat het in de grond gebrachte puin dat afkomstig is
van de afgebrande sauna, gelet op het aanwezige roet en de van het puin afkomstige brandlucht,
eigenschappen bevat die de bodem kunnen verontreinigen. In aanmerking genomen dat het puin, dat
afgezien van de houtresten ongesorteerd en niet gerecycled in de grond is gekomen en dat het in
aanraking is gekomen met het grondwater, is dat oordeel onjuist noch onbegrijpelijk. Uit de
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verklaringen van verdachte, inhoudende dat hij wist dat het puin afkomstig was van de brand, dat hij
alleen de houtresten eruit heeft gehaald en dat hij wist dat het puin officieel afgevoerd moest worden,
heeft het hof voorts kunnen opmaken dat verdachte redelijkerwijs kon vermoeden dat door het in de
grond brengen van het puin van de afgebrande sauna de bodem verontreinigd kon worden, zodat het
hof het verweer van de verdediging op toereikende gronden heeft verworpen.

40. De middelen falen, waarvan in elk geval het tweede middel kan worden afgedaan met de aan art.
81, eerste lid, RO ontleende motivering.

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

42. Deze conclusie strekt tot verwerping van het beroep.

De Procureur-Generaal

bij de Hoge Raad der Nederlanden

AG

Over het onder 5 bewezenverklaarde wordt niet geklaagd, zodat ik dat feit bij de weergave van de
bewezenverklaarde feiten, de overwegingen van het hof en de relevante wetsbepalingen hier verder
buiten beschouwing laat.

Art. 10.1, tweede lid, Wet milieubeheer is sedertdien ongewijzigd gebleven.

Art. 120 Woningwet is sedertdien ongewijzigd gebleven.

Art. 3, tweede lid, Asbestverwijderingsbesluit 2005 is sedertdien ongewijzigd gebleven.

Art. 6, eerste lid, Asbestverwijderingsbesluit 2005 is sedertdien ongewijzigd gebleven met dien
verstande dat per 1 januari 2017 “risicoklasse 2 of 3” bij besluit van 19 september 2016 is vervangen
door “risicoklasse 2 of 2A” (Stb. 2016, 340).

Art. 32 Arbeidsomstandighedenwet is sedertdien ongewijzigd gebleven.

Art. 4.54d Arbeidsomstandighedenbesluit sedertdien ongewijzigd gebleven met dien verstande dat
per 1 januari 2017 “risicoklasse 2 of 3” bij besluit van 19 september 2016 is vervangen door
“risicoklasse 2 of 2A” (Stb. 2016, 340).

Art. 4.54a, eerste lid, Arbeidsomstandighedenbesluit is sedertdien ongewijzigd gebleven.

Art. 4.1b Arbeidsomstandighedenbesluit is sedertdien ongewijzigd gebleven.

Art. 4.2 Arbeidsomstandighedenbesluit is sedertdien ongewijzigd gebleven.

Art. 13 Wet bodembescherming is sedertdien ongewijzigd gebleven.

Art. 6 Wet bodembescherming is sedertdien ongewijzigd gebleven.

HR 11 januari 2011, ECLI:NL:HR:2011:BP0291, NJ 2011/116 m.nt. Mevis, r.o. 3.2.1.

Corstens/Borgers 2014 (achtste druk), p. 760; G. Knigge, Het wettelijk bewijsstelsel, in: G. Knigge
(red.), Leerstukken van strafprocesrecht, (vijfde druk), p. 117 en J.F. Nijboer, Strafrechtelijk
bewijsrecht, Nijmegen: Ars Aequi Libri 2011 (zesde druk), p. 209-210.

HR 29 maart 2016, ECLI:NL:HR:2016:522, NJ 2016/249 m.nt. Mevis.

HR 29 maart 2016, ECLI:NL:HR:2016:522, NJ 2016/249 m.nt. Mevis.
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Aldus Mevis in zijn noot bij HR 29 maart 2016, ECLI:NL:HR:2016:522, NJ 2016/249, onder 5.

HR 30 oktober 1984, NJ 1985/320, r.o. 7.1.

Vgl. HR 2 november 2010, ECLI:NL:HR:2010:BN6787, NJ 2010/601, r.o. 2.3 en HR 15 mei 2012,
ECLI:NL:HR:2012:BW5126, r.o. 3.2.

HR 11 januari 2011, ECLI:NL:HR:2011:BP0291, NJ 2011/116 m.nt. Mevis, r.o. 3.2.1. Zie tevens HR 12
juli 2011, ECLI:NL:HR:2011:BQ6555, NJ 2011/378. Zie tevens Corstens/Borgers 2014 (achtste druk),
p. 759-760 en J.M. Reijntjes, Strafrechtelijk bewijs in wet en praktijk (diss. Groningen), Arnhem: Gouda
Quint 1980, p. 72.

ABRvS 10 mei 2017, ECLI:NL:RVS:2017:1246, r.o. 3.3 en ABRvS 23 mei 2018,
ECLI:NL:RVS:2018:1679, r.o. 3.2.

Zie naast de websites van de verschillende Nederlandse gemeenten bijvoorbeeld
www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/asbest en www.infomil.nl van het Ministerie van Infrastructuur en
Waterstaat.

Eenmaal doorklikken vanaf de eerste pagina van de zoekmachine van Google naar bijvoorbeeld de
wikipedia-pagina over asbest of de eerdergenoemde informatiepagina van het Ministerie van
Infrastructuur en Rijkswaterstaat is reeds voldoende.

Ook daarvoor is eenmaal doorklikken vanaf de eerste pagina van de Google zoekmachine
voldoende, te weten www.milieucentraal.nl.

Het verbod op het vervaardigen, in Nederland invoeren, voorhanden hebben, aan een ander ter
beschikking stellen, toepassen of bewerken van asbest of asbesthoudende producten is sinds 8 maart
2005 neergelegd in art. 4 Productenbesluit asbest (Stb. 2005, 6). Voorheen was het verbod
opgenomen in het Arbeidsomstandighedenbesluit respectievelijk (Stb. 1997, 60) het Asbestbesluit
Arbeidsomstandighedenwet (Stb. 1993, 135).

Eenmaal doorklikken vanaf de Google-zoekmachine naar de wikipedia-pagina over asbest is
wederom voldoende. Overigens levert de zoekopdracht via Google ook andere resultaten op waarbij
met één klik relevante informatie over het verbod op het gebruik van asbest kan worden gevonden. Ik
wijs bijvoorbeeld op de infopagina van de rijksoverheid over asbest,
www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/asbest/asbestregels.

Vgl. HR 11 januari 2011, ECLI:NL:HR:2011:BP0291, NJ 2011/116 m.nt. Mevis. Zie tevens
Corstens/Borgers 2014, p. 759-760.

Ten overvloede wijs ik erop dat de raadsman in zijn betoog enkele eisen stelt aan het gebruik van
feiten van algemene bekendheid die het recht niet kent, zoals de eis dat uit het dossier zou moeten
blijken dat sprake is van een feit van algemene bekendheid.

Vgl. HR 24 augustus 2004, ECLI:NL:HR:2004:AP1508.

Vgl. HR 21 januari 1992, ECLI:NL:HR:1992:ZC8948, NJ 1992/414 ten aanzien van iemand die
juridisch ondergeschikt was aan het bestuur en HR 16 juni 1981, ECLI:NL:HR:1981:AC7243, NJ
1981/586 ten aanzien van iemand buiten de rechtspersoon.

Vgl. HR 22 maart 1983, ECLI:NL:HR:1983:AC7905, NJ 1983/502.

Vgl. HR 10 februari 1987, ECLI:NL:HR:1987:AC1276, NJ 1987/662.

Vgl. HR 27 mei 1986, ECLI:NL:HR:1986:AC9380, NJ 1987/45.

Vgl. HR 16 december 1986, ECLI:NL:HR:1986, NJ 1987/321 resp. HR 20 november 1984,
ECLI:NL:HR:1984:AC8601, NJ 1985/355.

Vgl. bijv. HR 23 juni 1987, ECLI:NL:HR:1987:AC9905, NJ 1988/44.

Vgl. HR 16 december 1986, ECLI:NL:HR:1986, NJ 1987/321 en 322 m.nt. ’t Hart (Slavenburg II).

Vgl. HR 22 maart 1983, ECLI:NL:HR:1983, NJ 1983/502.

HR 26 april 2016, ECLI:NL:HR:2016:733, NJ 2016/375 m.nt. Wolswijk.

Tenzij het strafbare feit een zwaardere opzetvorm kent.

J. de Hullu, Materieel strafrecht, Deventer: Kluwer 2018 (zevende druk), p. 511.
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HR 1 februari 2005, ECLI:NL:HR:2005:AP4584, NJ 2006/421 (Vuurwerkramp Enschede). Zie tevens
HR 12 november 2002, ECLI:NL:HR:2002:AE2129; en voorts J. De Hullu 2018, p. 511-512;

De Hullu 2018, p. 511. Zie tevens M. Hornman, De strafrechtelijke aansprakelijkheid van
leidinggevenden van ondernemingen (diss Utrecht), Den Haag: Boom Juridisch 2016, p. 71 en S.N. de
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bestuursrechtelijke maatstaven (diss. Groningen), Deventer: Kluwer 2009, p. 431. Zie voorts Wolswijk
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J.H.G. van den Broek e.a., De Wet bodembescherming in bedrijf, Deventer: Kluwer 1994, p. 70.
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245 Sr. Is sprake van begin van uitvoering van ontucht? Art. 45.1 Sr. Voor
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ECLI:NL:HR:1978:AC6373). Vraag of sprake is van zulke gedragingen, laat zich
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ontbreken van toestemming van beoogd slachtoffer het misdrijf niet werd voltooid,
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2.2.1

2.1

Nummer 20/00011

Datum 30 maart 2021

ARREST

op het beroep in cassatie tegen een arrest van het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden van 24
december 2019, nummer 21-004907-18, in de strafzaak

tegen

[verdachte],

geboren te [geboorteplaats] op [geboortedatum] 1974,

hierna: de verdachte.

Het beroep is ingesteld door de verdachte. Namens deze heeft A.M.C.J. Baaijens, advocaat te Utrecht,
bij schriftuur cassatiemiddelen 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 beslissingen ter zake van het onder 1 bewezenverklaarde feit en de
strafoplegging, tot terugwijzing van de zaak naar het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden teneinde op
het bestaande hoger beroep in zoverre opnieuw te worden berecht en afgedaan, en tot verwerping
van het beroep voor het overige.

De raadsman van de verdachte heeft daarop schriftelijk gereageerd.

Het cassatiemiddel is onder meer gericht tegen het oordeel van het hof dat wat betreft feit 1
sprake is van een begin van uitvoering van het in de bewezenverklaring bedoelde misdrijf.

Ten laste van de verdachte is onder 1 bewezenverklaard dat:

“hij in de periode van 01 oktober 2017 tot en met 28 november 2017 te [plaats] en
Amsterdam, althans elders in Nederland, tezamen en in vereniging met anderen, ter
uitvoering van het voorgenomen misdrijf om met [slachtoffer], geboren op [geboortedatum]
2004, die de leeftijd van twaalf, maar nog niet die van zestien jaren had bereikt, buiten echt,
ontuchtige handelingen te plegen die bestaan uit of mede bestaan uit het seksueel
binnendringen van het lichaam van die [slachtoffer], immers heeft/hebben hij, verdachte,
en/of een of meer van zijn mededaders,

1 Procesverloop in cassatie

2 Beoordeling van het eerste cassatiemiddel
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2.2.2

- meermalen met die [slachtoffer] digitaal contact gehad en

- die [slachtoffer] (en haar metgezel) in [plaats] opgehaald en naar Amsterdam vervoerd en

- die [slachtoffer] bij hem, verdachte, gebracht en aan die [slachtoffer] laten weten dat zij
seks met hem, verdachte, voor geld moest hebben,

terwijl de uitvoering van dat voorgenomen misdrijf niet is voltooid.”

Deze bewezenverklaring steunt op de volgende bewijsmiddelen:

“1) Een in wettelijke vorm door verbalisant [verbalisant 1] opgemaakt proces-verbaal,

genummerd 2017110312.48, gesloten en getekend op 3 november 2017, als bijlage
(pagina's 228 t/m 229) gevoegd bij het stamproces-yerbaal, voor zover inhoudende de
bevindingen van deze verbalisant, inhoudende, zakelijk weergegeven:

Ik, verbalisant, had op 3 november 2017 met een collega een getuigenverhoor met

[slachtoffer]

Geboren op [geboortedatum] 2004 te [geboorteplaats]

(...)

[slachtoffer] verklaarde dat

Zij met haar vriendin was, die vriendin vertelde dat zij seks had met iemand en dat zij daar
geld voor kreeg;

Die vriendin [betrokkene 1] heet;

[betrokkene 1] net vijftien jaar was geworden;

[betrokkene 1] tegen haar had gezegd: "Kom we gaan naar Amsterdam";

[betrokkene 1] daarna zei dat iemand hen kwam ophalen;

Zij op het station in [plaats] werden opgehaald door een oude man in een auto, dit was op
zondag 29 oktober 2017;

De man had gezegd dat hij 37 jaar was;

Zij naar Amsterdam zijn gereden met die man;

Zij op een gegeven moment in Amsterdam bij een huis kwamen;

Er in dat huis nog een oude dikke getinte man was, hij leek 50 of ouder;

Die man van 37 jaar oud tegen haar zei: "Zal ik jullie even alleen laten";

[betrokkene 1] naar haar toe kwam en tegen haar zei: "Je moet het met hem doen, dan krijg
je er geld voor”;

[betrokkene 1] tegen haar zei: "Doe het gewoon";

Zij nee bleef zeggen;

Die man van 37 jaar haar had geappt.

Het telefoonnummer van deze man was [telefoonnummer 1].

2) Een in wettelijke vorm opgemaakt proces-verbaal, getekend op 12 juni 2018, voor zover
inhoudende de verklaring van [slachtoffer] bij de rechter-commissaris, inhoudende, zakelijk
weergegeven:

V: Je hebt verklaard dat [betrokkene 1] jou had meegenomen naar Amsterdam, dat was op
29 oktober 2017. [betrokkene 1] en jij werden door een man opgehaald. Had je voor die dag
contact gehad met die man?

A: Ja, via WhatsApp.

(...)

V: Wanneer kwam het idee om het met die man te doen?

A: Toen [betrokkene 1] het vroeg.

(...)
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V: op 23 oktober 2017 app je naar [betrokkene 1]: "Geef is m’n nummer aan hem."

A: Dit kan kloppen.

(...)

V: Die dag in dat huis in Amsterdam, op 29 oktober 2017, heb je aangegeven dat je geen
seks wilde. Wat gebeurde er toen?

A: Ik moest daar blijven van [betrokkene 1]. Die man zei de hele tijd: "kom" en [betrokkene
1] zei dat ik het moest doen. Het was de andere man, met die donkere huidskleur die de
hele tijd zei: "Kom, kom, kom."

V: Hoe wist je dan dat het over seks ging?

A: Omdat die andere man vroeg of hij ons alleen moest laten. We gingen daar ook heen voor
dat. (...) Met dat bedoel ik seks. Er was nog een kamer naast, en daar moest ik heen lopen.
[betrokkene 1] kwam ook naar mij toe en zij zei dat ik het met hem moest doen.

V: Wat zei [betrokkene 1] nog meer?

A: Ze zei dat ik het voor geld moest doen (...).

V: Hoe lang ben je daar geweest?

A: Ik denk een uurtje.

(...)

V: Waarover spraken jullie?

A: (...) Ik zei tegen alle drie dat ik niet wilde. (...) Die andere man zei de hele tijd, wel
duizend keer: "kom", "kom hierheen" en hij vroeg of ik sigaretten wilde.

3) Een in wettelijke vorm door verbalisanten [verbalisant 1] en [verbalisant 2] opgemaakt
proces-verbaal, genummerd 20171122.12.00, gesloten en getekend op 22 november 2017,
als bijlage (pagina's 239 t/m 246) gevoegd bij het stamproces-verbaal, voor zover
inhoudende de verklaring van [betrokkene 1], inhoudende, zakelijk weergegeven:

V: Jullie zijn op 29 oktober 2017 eerst naar een woning in Amsterdam gegaan, daar was een
collega van [betrokkene 2]. Wat wilde die collega?

A: Hij wilde seks met mijn vriendin. Zij wilde uiteindelijk niet.

V: We gaan heel even door op die collega van [betrokkene 2] die seks met jouw vriendin
wilde.

Wie is jouw vriendin?

A: [slachtoffer].

V: Hoe wist jij dat die man seks met [slachtoffer] wilde?

A: Omdat [slachtoffer] ook contact had met [betrokkene 2] door mij. Toen gingen wij
daarheen met [betrokkene 2]. Toen zei [betrokkene 2] dat hij iemand voor haar had
geregeld. Uiteindelijk wilde zij niet.

V: Wat gebeurde er toen zij niet wilde?

A: Niets. We vroegen wel de hele tijd aan haar waarom. Maar ze wilde echt niet.

V: Wie vroegen het de hele tijd aan haar?

A: [betrokkene 2] en ik.

4) Een in wettelijke vorm door verbalisanten [verbalisant 3] en [verbalisant 4] opgemaakt
proces-verbaal, gesloten en getekend op 16 november 2017, als bijlage (pagina's 81 t/m 96,
inclusief bijlage) gevoegd bij het stamproces-verbaal, voor zover inhoudende de verklaring
van [betrokkene 2], inhoudende, zakelijk weergegeven:

V: Zijn er op dit moment dingen die u voorafgaand aan dit verhoor kwijt wil?

A: (...) Ik heb twee meisjes opgehaald vanuit [plaats]. Zij zijn meegegaan naar Amsterdam.
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V: Hoe lang van tevoren is dit contact ontstaan?

A: Ik weet het echt niet. Zij hadden geld nodig. Zij wilden geld voor seks. (...)

Dit betrof een collega van mijn werk.

V: Wie is die collega van u?

A: Hij werkt met mij. [verdachte].

V: Zijn achternaam?

A: [verdachte] (het hof begrijpt: [verdachte]).

(...)

O: het nummer [telefoonnummer 2] staat op naam van [betrokkene 2]. (...)

A: ja, dat klopt, op mijn naam staan drie telefoons.

(...)

(...)

Het Nederlandse meisje appte mij ook.

(...)

V: Dat Nederlandse meisje zoekt contact met jou, hoe staat dit meisje in jouw contactlijst? A:
Zij stond onder de naam [slachtoffer] of zoiets. Zij heeft mij toegevoegd.

(...)

A: Ik heb ze opgehaald en heb ze naar Amsterdam gebracht en weer teruggebracht naar
[plaats].

(...)

Ik ben met [betrokkene 1] en het Nederlandse meisje naar de [a-straat] geweest waar mijn
collega [verdachte] aanwezig was. Na een uurtje ben ik vertrokken.

(...)

V: Wat is nu precies de reden dat jij met hen naar Amsterdam gaat?

A: (...) Ik heb al gezegd dat ze geld nodig hadden. Ik heb gezegd: "Voor wat?" Ze zeiden, als
je het niet geeft, dan gaan we met een ander neuken. (...) Ze belde later terug of ik niet
iemand anders wist die wilde neuken, bijvoorbeeld een kennis. Ze vroeg ik haar wilde komen
ophalen. Ik heb ze opgehaald.

(...)

A: Die meiden vroeger erom en ook mijn vriend [verdachte] zei dat ik de meisjes gewoon
moest ophalen.

(...)

V: Wie is [betrokkene 2]?

A: Ik word zo genoemd.

V: Hoe noemde [betrokkene 1] jou?

A: Zij noemde mij [betrokkene 2].

5) Een schriftelijk bescheid, als bijlage (pagina 760 e.v.) gevoegd bij het stamprocesverbaal,
voor zover inhoudende een uitgewerkt WhatsApp-gesprek, inhoudende, zakelijk
weergegeven:

Pagina 774: Op 28 oktober 2017 om 9:19 uur stuurt [betrokkene 1] ([telefoonnummer 3])
het telefoonnummer van "[slachtoffer]" ([telefoonnummer 4]), naar [betrokkene 2]
([telefoonnummer 1]):

"Dit is nummer van die meisje".

Pagina 807 en 808: Op 29 oktober 2017 vindt er een chatgesprek plaats tussen [betrokkene
1] ([telefoonnummer 3]) en [betrokkene 2] ([telefoonnummer 1]).
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2.2.3

[betrokkene 2] om 10:15 uur: "[betrokkene 1] tot hoe laat blijf je?"

[betrokkene 1] om 10:16 uur en 10:25 uur: "Weet niet. Vraag [slachtoffer]. Zij gaat neuken
niet ik."

6) Een in wettelijke vorm door verbalisant [verbalisant 5] opgemaakt proces-verbaal,
genummerd 20171121.1319, gesloten en getekend op 8 december 2017, als bijlage
(pagina’s 287 t/m 293) gevoegd bij het stamproces-verbaal, voor zover inhoudende de
bevindingen van deze verbalisant, inhoudende, zakelijk weergegeven

pagina 287: In de gegevens van de iPhone 4 van [betrokkene 1] werd een
berichtenwisseling aangetroffen tussen het telefoonnummer van [betrokkene 1],
[telefoonnummer 3] en het telefoonnummer [telefoonnummer 1]. Het telefoonnummer
[telefoonnummer 1] werd in de contactenlijst van de iPhone 4 van [betrokkene 1] aangeduid
als ‘[betrokkene 2]’. (...) Op 16 november 2017 verklaarde [betrokkene 2] dat [betrokkene 1]
hem kende onder de naam [betrokkene 2].

7) Het proces-verbaal ter terechtzitting van de rechtbank Midden-Nederland, zittingsplaats
Utrecht, van 21 augustus 2018, voor zover inhoudende de verklaring van verdachte,
inhoudende, zakelijk weergegeven:

Het klopt dat ik in het pand aan de [a-straat] was toen [betrokkene 1] en [slachtoffer] er
waren.

8) Een in wettelijke vorm door verbalisant [verbalisant 5] opgemaakt proces-verbaal,
genummerd 20171211.0936, gesloten en getekend op 20 december 2017, als bijlage
(pagina's 298 t/m 301) gevoegd bij het stamproces-verbaal, voor zover inhoudende de
bevindingen van deze verbalisant, inhoudende, zakelijk weergegeven:

In dit proces-verbaal van bevindingen worden de historische verkeersgegevens van het
telefoonnummer [telefoonnummer 5], in gebruik bij [verdachte], beschreven. [verdachte]
verklaarde tijdens zijn verhoor de gebruiker te zijn van telefoonnummer [telefoonnummer 5].

(...)

In de historische verkeersgegevens van telefoonnummer [telefoonnummer 5], in gebruik bij
[verdachte], was te zien dat er op 29 oktober 2017 tussen 08:45 uur en 09:34 uur, 11 keer
telefonisch contact was met het telefoonnummer [telefoonnummer 2], in gebruik bij
[betrokkene 2]. Daarnaast was er op 29 oktober 2017 om 14:25 uur, om 17:10 uur en om
17:12 uur (drie keer) telefonisch contact met het telefoonnummer [telefoonnummer 2], in
gebruik bij [betrokkene 2].

Op 29 oktober 2017, om 11:49 uur en 15:08 uur, straalde de telefoon van [verdachte] een
telefoonmast aan op de [b-straat] te Amsterdam. De afstand tussen de [b-straat] en de [a-
straat] te Amsterdam, de locatie waarvan [betrokkene 2] verklaarde dat zijn collega "
[verdachte]" er aan het werk was, is volgens Google Maps hemelsbreed ongeveer 143
meter.

(...)

Op basis van het bovenstaande kan geconcludeerd worden dat:

er op 29 oktober 2017, de dag waarvan [slachtoffer] verklaarde met de NN-verdachte naar
een huis in Amsterdam te zijn gereden en waarvan [betrokkene 2] verklaarde in een pand in
Amsterdam te zijn geweest waar zijn collega ‘[verdachte]’ aan het werk was, telefonisch
contact is geweest tussen [verdachte] en [betrokkene 2].

- De telefoon van [verdachte] op 29 oktober 2017 om 11:49 uur en 15:08 uur een
telefoonmast aanstraalde op de [b-straat], in de directe omgeving van de [a-straat] te
Amsterdam.”

Het hof heeft ten aanzien van de bewezenverklaring verder het volgende overwogen:

“Uit de hiervoor weergegeven feiten en omstandigheden, leidt het hof het volgende af.
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Medeverdachte [betrokkene 2] heeft [slachtoffer] en [betrokkene 1] op 29 oktober 2017 in
[plaats] met de auto opgehaald en hen vervolgens naar het pand aan de [a-straat] in
Amsterdam gereden. Er was afgesproken dat de op dat moment dertienjarige [slachtoffer]
seks zou hebben voor geld met een man die in dit pand aanwezig was. Daar vraagt
[betrokkene 2] aan [slachtoffer] of hij [slachtoffer] en de man alleen zou laten, zegt
[betrokkene 1] tegen [slachtoffer] dat ze het met hem moest doen, want dan zou ze geld
krijgen, vragen [betrokkene 2] en [betrokkene 1] de hele tijd aan [slachtoffer] waarom zij
niet wilde en zegt de man herhaaldelijk tegen [slachtoffer]: “Kom, kom, kom.”

Het hof heeft bij de beoordeling van dit feit vervolgens de vraag te beantwoorden of het
bewezen acht dat verdachte de hiervoor bedoelde man is en dat hij in het pand aan de [a-
straat] aanwezig was toen [slachtoffer] en [betrokkene 1] daar ook aanwezig waren.

Het hof beantwoordt deze vragen bevestigend.

Medeverdachte [betrokkene 2] heeft tijdens zijn verhoor verklaard dat verdachte op 29
oktober 2017 in het pand aan de [a-straat] aanwezig was en dat verdachte tegen
[betrokkene 2] heeft gezegd de meisjes gewoon op te halen. Zijn verklaring vindt wat
betreft de aanwezigheid van verdachte in het pand steun in de eigen verklaring van
verdachte ter terechtzitting van de rechtbank op 21 augustus 2018 dat het klopt dat hij in
het pand aanwezig was toen [betrokkene 1] en [slachtoffer] er waren, alsmede in de
mastgegevens die naar aanleiding van het onderzoek aan de telefoon van verdachte zijn
verkregen.

Van de aanwezigheid van andere personen in het pand op dat moment is het hof op basis
van het dossier ook niet gebleken.

Dat - zoals de raadsman heeft aangevoerd - het niet verdachte, maar een ander onbekend
gebleven persoon is geweest die op dat moment in het pand aanwezig was, acht het hof
niet aannemelijk.

Het hof heeft vervolgens te beoordelen wat de rol van verdachte in dit feitencomplex is
geweest.

Het hof overweegt in dit verband dat uit de verklaringen van [slachtoffer], [betrokkene 1] en
[betrokkene 2], alsmede uit de inhoud van de WhatsApp-berichten tussen [betrokkene 1] en
[betrokkene 2], volgt dat verdachte samen, in een bewuste en nauwe samenwerking, met
medeverdachte [betrokkene 2] het plan heeft opgevat dat hij, verdachte, met [slachtoffer]
ontuchtige handelingen ging plegen: hij zou gemeenschap met haar hebben.

Het hof overweegt wat betreft de verweten gedragingen die verdachte al dan niet tezamen
en in vereniging met zijn mededaders heeft gepleegd, dat verdachte weliswaar zelf geen
digitaal contact heeft gehad met [slachtoffer], maar dat hij wel via zijn mededader
[betrokkene 2] en via [betrokkene 1] contact heeft gehad met [slachtoffer]. Daarnaast heeft
verdachte, door medeverdachte [betrokkene 2] te zeggen dat "hij de meisjes gewoon moest
ophalen", een voor een bewezenverklaring van medeplegen voldoende significante bijdrage
geleverd aan het feit dat [slachtoffer] en haar metgezel uiteindelijk in [plaats] zijn opgehaald
en naar Amsterdam zijn vervoerd en aan het feit dat [slachtoffer] bij hem is gebracht. Door
ten slotte: "Kom, kom, kom" tegen [slachtoffer] te zeggen toen zij in het pand aan de [a-
straat] aanwezig was, terwijl haar kort daarvoor was kenbaar gemaakt dat zij seks met
verdachte moest hebben voor geld, heeft verdachte aan [slachtoffer] doen weten dat zij
seks met hem moest hebben voor geld. Dat de woorden: “Kom, kom, kom” onder deze
omstandigheden een seksuele strekking hadden, leidt het hof af uit de daaraan
voorafgegane gang van zaken en uit de verklaring van [slachtoffer] over de situatie op dat
moment.

Naar het oordeel van het hof kan niet worden bewezen de bij het eerste gedachtestreepje
tussen haakjes opgenomen passage dat het contact met [slachtoffer] de vraag betrof over
hoeveel seksuele handelingen er met haar gepleegd zouden moeten worden en hoeveel dat
zou moeten kosten. Ook acht het hof niet bewezen dat verdachte erop heeft
“aangedrongen” dat [slachtoffer] en haar metgezel naar Amsterdam zouden komen, zodat
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2.3.1

2.3.2

2.4.1

2.4.2

het hof ook de tekst achter het tweede gedachtestreepje niet bewezen acht. De enkele
verklaring van [betrokkene 2] dat verdachte zei dat hij, [betrokkene 2], de beide meisjes
gewoon moest ophalen, acht het hof daarvoor onvoldoende en verder bewijs voor dat
“aandringen” heeft het hof in het dossier niet aangetroffen. De bijdrage van verdachte -
waaronder de mededeling aan [betrokkene 2] dat hij de meisjes gewoon moest ophalen - is
wat betreft de overige tenlastegelegde gedragingen echter groot genoeg om van
“medeplegen” te kunnen spreken.

Dit handelen levert naar het oordeel van het hof een begin van uitvoering op, zoals bedoeld
in artikel 45 van het Wetboek van Strafrecht. Het hof is daarbij van oordeel dat dit handelen
van verdachte en medeverdachte [betrokkene 2] naar zijn uiterlijke verschijningsvorm
gericht was op de voltooiing van het voorgenomen misdrijf.

Gelet op het voorgaande acht het hof wettig en overtuigend bewezen dat verdachte
tezamen en in vereniging met anderen geprobeerd heeft verdachte ontuchtige handelingen
met [slachtoffer] te laten plegen, die bestaan uit of mede bestaan uit het seksueel
binnendringen van het lichaam van [slachtoffer].”

Artikel 45 lid 1 van het Wetboek van Strafrecht (hierna: Sr) luidt:

“Poging tot misdrijf is strafbaar, wanneer het voornemen van de dader zich door een begin
van uitvoering heeft geopenbaard.”

Voor een strafbare poging is vereist dat er gedragingen zijn verricht die kunnen worden
beschouwd als een begin van uitvoering van het voorgenomen misdrijf. Dat is het geval bij
gedragingen die naar hun uiterlijke verschijningsvorm zijn gericht op de voltooiing van het
voorgenomen misdrijf (vgl. HR 24 oktober 1978, ECLI:NL:HR:1978:AC6373). 
De vraag of sprake is van zulke gedragingen, laat zich niet in algemene zin beantwoorden.
Het komt aan op een beoordeling van de concrete omstandigheden van het geval. Algemene
regels kunnen daarvoor niet worden gegeven.

Uit eerdere rechtspraak kan wel het volgende worden afgeleid. Een belangrijke
beoordelingsfactor is hoe dicht de vastgestelde gedragingen bij de voltooiing van het
voorgenomen misdrijf lagen, bijvoorbeeld in tijd en/of plaats, en hoe concreet deze daarop
waren gericht. Daarmee wordt ook afbakening van de poging ten opzichte van de strafbare
voorbereiding bevorderd. Verder kan het bij poging gaan om een samenstel van
gedragingen, met inbegrip van die van eventuele deelnemers. De aard van het misdrijf kan
van belang zijn, maar niet noodzakelijk is dat al een bestanddeel van het misdrijf is vervuld.

Blijkens de bewijsvoering heeft het hof onder meer het volgende vastgesteld. Nadat de
verdachte en zijn medeverdachte [betrokkene 2] hadden vernomen dat de destijds
dertienjarige [slachtoffer] “geld voor seks” wilde hebben omdat zij geld nodig had, hebben
zij meermalen contact met haar gehad en hebben zij vervolgens [slachtoffer] vervoerd naar
de woning waar de daar aanwezige verdachte volgens afspraak [slachtoffer] tegen betaling
zou “neuken”. In die woning aangekomen zag [slachtoffer] dat de man met wie zij seks zou
hebben een man was die 50 jaar of ouder leek. Toen [slachtoffer] “nee” zei, hebben de
verdachte en zijn medeverdachte gedurende ongeveer een uur in die woning op [slachtoffer]
ingepraat, waarbij [betrokkene 2] de hele tijd aan [slachtoffer] om uitleg vroeg en waarbij de
verdachte herhaaldelijk “kom, kom, kom” tegen [slachtoffer] zei, maar uiteindelijk wilde
[slachtoffer] niet. Het op deze vaststellingen gebaseerde oordeel van het hof dat sprake is
van een strafbare poging om met [slachtoffer] ontuchtige handelingen te plegen, geeft tegen
de achtergrond van wat onder 2.3.2 is overwogen, niet blijk van een onjuiste
rechtsopvatting en is evenmin onbegrijpelijk.

Voor zover het cassatiemiddel steunt op de opvatting dat van een begin van uitvoering bij
dit delict pas sprake kan zijn bij een eerste lichamelijk contact of fysieke aanraking, faalt het
omdat die opvatting geen steun in het recht vindt. Voor zover het cassatiemiddel daarnaast
steunt op de opvatting dat van een begin van uitvoering geen sprake kan zijn omdat
[slachtoffer] zei dat ze niet wilde, miskent het dat de omstandigheid dat door het ontbreken
van toestemming van het beoogde slachtoffer het misdrijf niet werd voltooid, niet in de weg
hoeft te staan aan het oordeel dat de vastgestelde gedragingen naar hun uiterlijke
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2.5

verschijningsvorm waren gericht op de voltooiing van het voorgenomen misdrijf.

Het cassatiemiddel faalt in zoverre.

De Hoge Raad heeft ook de overige klachten over de uitspraak van het hof beoordeeld. De uitkomst
hiervan is dat ook deze klachten niet kunnen leiden tot vernietiging van die uitspraak. De Hoge Raad
hoeft niet te motiveren waarom hij tot dit oordeel is gekomen. Bij de beoordeling van deze klachten is
het namelijk niet nodig om antwoord te geven op vragen die van belang zijn voor de eenheid of de
ontwikkeling van het recht (zie artikel 81 lid 1 van de Wet op de rechterlijke organisatie).

De Hoge Raad verwerpt het beroep.

Dit arrest is gewezen door de vice-president J. de Hullu als voorzitter, en de raadsheren Y. Buruma,
A.L.J. van Strien, M.J. Borgers en A.E.M. Röttgering, in bijzijn van de waarnemend griffier S.P. Bakker, en
uitgesproken ter openbare terechtzitting van 30 maart 2021.

3 Beoordeling van de cassatiemiddelen voor het overige

4 Beslissing
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1.  De verdachte is bij arrest van 24 december 2019 door het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden,
zittingsplaats Arnhem, wegens 1 primair “medeplegen van poging tot 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” en 2 “een afbeelding – en een gegevensdrager, bevattende een afbeelding – van
ontuchtige handelingen, waarbij een mens en een dier zijn betrokken, in bezit hebben, meermalen
gepleegd”, veroordeeld tot een gevangenisstraf voor de duur van zes maanden, waarvan drie
maanden voorwaardelijk met een proeftijd van drie jaren, met aftrek van het voorarrest. Daarnaast
heeft het hof inbeslaggenomen voorwerpen (een iPhone en een simkaart) verbeurdverklaard.
Voorts heeft het hof de vordering tot vergoeding van immateriële schade van de benadeelde partij
afgewezen.

2.  Namens de verdachte heeft mr. A.M.C.J. Baaijens, advocaat te Utrecht, bij schriftuur twee middelen
van cassatie voorgesteld.

Het eerste middel (poging plegen ontuchtige handelingen die (mede) bestaan uit het seksueel
binnendringen van het lichaam)

3. Het eerste middel komt met twee klachten op tegen de bewezenverklaring van feit 1 primair, in het
bijzonder tegen het oordeel van het hof dat sprake is van een strafbare poging. De eerste klacht
keert zich tegen het oordeel van het hof dat het voornemen tot het begaan van het misdrijf zich door
“een begin van uitvoering” heeft geopenbaard als bedoeld in art. 45, eerste lid, Sr. De tweede klacht
houdt in dat het hof het verweer dat sprake is van vrijwillige terugtred ten onrechte en op onjuiste
gronden heeft verworpen en het daarmee een te beperkte uitleg heeft gegeven aan art. 46b Sr.

4. Ten laste van de verdachte is onder 1 primair bewezenverklaard dat:

“hij in de periode van 01 oktober 2017 tot en met 28 november 2017 te [plaats] en Amsterdam,
althans elders in Nederland, tezamen en in vereniging met anderen, ter uitvoering van het
voorgenomen misdrijf om met [slachtoffer] , geboren op [geboortedatum] 2004, die de leeftijd van
twaalf, maar nog niet die van zestien jaren had bereikt, buiten echt, ontuchtige handelingen te plegen
die bestaan uit of mede bestaan uit het seksueel binnendringen van het lichaam van die [slachtoffer] ,
immers heeft/hebben hij, verdachte, en/of een of meer van zijn mededaders,

- meermalen met die [slachtoffer] digitaal contact gehad en

- die [slachtoffer] (en haar metgezel) in [plaats] opgehaald en naar Amsterdam vervoerd en

- die [slachtoffer] bij hem, verdachte, gebracht en aan die [slachtoffer] laten weten dat zij seks met
hem, verdachte, voor geld moest hebben,

terwijl de uitvoering van dat voorgenomen misdrijf niet is voltooid.”

5. Het hof heeft deze bewezenverklaring doen steunen op de inhoud van de volgende
bewijsmiddelen:

“1) Een in wettelijke vorm door verbalisant [verbalisant 1] opgemaakt proces-verbaal, genummerd
2017110312.48, gesloten en getekend op 3 november 2017, als bijlage (pagina's 228 t/m 229) gevoegd bij
het stamproces-verbaal, voor zover inhoudende de bevindingen van deze verbalisant, inhoudende,
zakelijk weergegeven:

Ik, verbalisant, had op 3 november 2017 met een collega een getuigenverhoor met

[slachtoffer]

Geboren op [geboortedatum] 2004 te [geboorteplaats]

(...)

[slachtoffer] verklaarde dat

Inleiding
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- Zij met haar vriendin was, die vriendin vertelde dat zij seks had met iemand en dat zij daar geld voor
kreeg;

- Die vriendin [betrokkene 1] heet;

- [betrokkene 1] net vijftien jaar was geworden;

- [betrokkene 1] tegen haar had gezegd: “Kom we gaan naar Amsterdam”;

- [betrokkene 1] daarna zei dat iemand hen kwam ophalen;

- Zij op het station in [plaats] werden opgehaald door een oude man in een auto, dit was op zondag
29 oktober 2017;

- De man had gezegd dat hij 37 jaar was;

- Zij naar Amsterdam zijn gereden met die man;

- Zij op een gegeven moment in Amsterdam bij een huis kwamen;

- Er in dat huis nog een oude dikke getinte man was, hij leek 50 of ouder;

- Die man van 37 jaar oud tegen haar zei: “Zal ik jullie even alleen laten”;

- [betrokkene 1] naar haar toe kwam en tegen haar zei: “Je moet het met hem doen, dan krijg je er
geld voor”;

- [betrokkene 1] tegen haar zei: “Doe het gewoon”;

- Zij nee bleef zeggen;

- Die man van 37 jaar haar had geappt;

- Het telefoonnummer van deze man was [telefoonnummer 1] .

2) Een in wettelijke vorm opgemaakt proces-verbaal, getekend op 12 juni 2018, voor zover inhoudende de
verklaring van [slachtoffer] bij de rechter-commissaris, inhoudende, zakelijk weergegeven:

V: Je hebt verklaard dat [betrokkene 1] jou had meegenomen naar Amsterdam, dat was op 29 oktober
2017. [betrokkene 1] en jij werden door een man opgehaald. Had je voor die dag contact gehad met
die man?

A: Ja, via WhatsApp.

(...)

V: Wanneer kwam het idee om het met die man te doen?

A: Toen [betrokkene 1] het vroeg.

(...)

V: Op 23 oktober 2017 app je naar [betrokkene 1] : "Geef is m’n nummer aan hem."

A: Dit kan kloppen.

(...)

V: Die dag in dat huis in Amsterdam, op 29 oktober 2017, heb je aangegeven dat je geen seks wilde.
Wat gebeurde er toen?

A: Ik moest daar blijven van [betrokkene 1] . Die man zei de hele tijd: “kom” en [betrokkene 1] zei dat
ik het moest doen. Het was de andere man, met die donkere huidskleur die de hele tijd zei: “Kom,
kom, kom.”

V: Hoe wist je dan dat het over seks ging?

A: Omdat die andere man vroeg of hij ons alleen moest laten. We gingen daar ook heen voor dat. (...)
Met dat bedoel ik seks. Er was nog een kamer naast, en daar moest ik heen lopen. [betrokkene 1]
kwam ook naar mij toe en zij zei dat ik het met hem moest doen.

V: Wat zei [betrokkene 1] nog meer?

A: Ze zei dat ik het voor geld moest doen (...).

V : Hoe lang ben je daar geweest?

A: Ik denk een uurtje.
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(...)

V: Waarover spraken jullie?

A: (...) Ik zei tegen alle drie dat ik niet wilde. (...) Die andere man zei de hele tijd, wel duizend keer:
“kom”, “kom hierheen” en hij vroeg of ik sigaretten wilde.

3) Een in wettelijke vorm door verbalisanten [verbalisant 1] en [verbalisant 2] opgemaakt proces-verbaal,
genummerd 20171122.12.00, gesloten en getekend op 22 november 2017, als bijlage (pagina's 239 t/m
246) gevoegd bij het stamproces-verbaal, voor zover inhoudende de verklaring van [betrokkene 1],
inhoudende, zakelijk weergegeven:

V: Jullie zijn op 29 oktober 2017 eerst naar een woning in Amsterdam gegaan, daar was een collega
van [betrokkene 2] . Wat wilde die collega?

A: Hij wilde seks met mijn vriendin. Zij wilde uiteindelijk niet.

V: We gaan heel even door op die collega van [betrokkene 2] die seks met jouw vriendin wilde. Wie is
jouw vriendin?

A: [slachtoffer] .

V: Hoe wist jij dat die man seks met [slachtoffer] wilde?

A: Omdat [slachtoffer] ook contact had met [betrokkene 2] door mij. Toen gingen wij daarheen met
[betrokkene 2] . Toen zei [betrokkene 2] dat hij iemand voor haar had geregeld. Uiteindelijk wilde zij
niet.

V: Wat gebeurde er toen zij niet wilde?

A: Niets. We vroegen wel de hele tijd aan haar waarom. Maar ze wilde echt niet.

V: Wie vroegen het de hele tijd aan haar?

A: [betrokkene 2] en ik.

4) Een in wettelijke vorm door verbalisanten [verbalisant 3] en [verbalisant 4] opgemaakt proces-verbaal,
gesloten en getekend op 16 november 2017, als bijlage (pagina's 81 t/m 96, inclusief bijlage) gevoegd bij
het stamproces-verbaal, voor zover inhoudende de verklaring van [betrokkene 2], inhoudende, zakelijk
weergegeven:

V: Zijn er op dit moment dingen die u voorafgaand aan dit verhoor kwijt wil?

A: (...) Ik heb twee meisjes opgehaald vanuit [plaats] . Zij zijn meegegaan naar Amsterdam.

(…)

V: Hoe lang van tevoren is dit contact ontstaan?

A: Ik weet het echt niet. Zij hadden geld nodig. Zij wilden geld voor seks. (...)

Dit betrof een collega van mijn werk.

V: Wie is die collega van u?

A: Hij werkt met mij. [verdachte] .

V: Zijn achternaam?

A: [verdachte] (het hof begrijpt: [verdachte]).

(...)

O: het nummer [telefoonnummer 2] staat op naam van [betrokkene 2] . (...)

A: ja, dat klopt, op mijn naam staan drie telefoons.

(...)

(...)

Het Nederlandse meisje appte mij ook.

(...)

V: Dat Nederlandse meisje zoekt contact met jou, hoe staat dit meisje in jouw contactlijst?

A: Zij stond onder de naam [slachtoffer] of zoiets. Zij heeft mij toegevoegd.
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(...)

A: Ik heb ze opgehaald en heb ze naar Amsterdam gebracht en weer teruggebracht naar [plaats] .

(...)

Ik ben met [betrokkene 1] en het Nederlandse meisje naar de [a-straat] geweest waar mijn collega
[verdachte] aanwezig was. Na een uurtje ben ik vertrokken.

(...)
Wat is nu precies de reden dat jij met hen naar Amsterdam gaat?

A: (...) Ik heb al gezegd dat ze geld nodig hadden. Ik heb gezegd: “Voor wat?” Ze zeiden, als je het
niet geeft, dan gaan we met een ander neuken. (...) Ze belde later terug of ik niet iemand anders wist
die wilde neuken, bijvoorbeeld een kennis. Ze vroeg ik haar wilde komen ophalen. Ik heb ze
opgehaald.

(...)

A: Die meiden vroegen erom en ook mijn vriend [verdachte] zei dat ik de meisjes gewoon moest
ophalen.

(...) .

V: Wie is [betrokkene 2] ?

A: Ik word zo genoemd.

V: Hoe noemde [betrokkene 1] jou?

A: Zij noemde mij [betrokkene 2] .

5) Een schriftelijk bescheid, als bijlage (pagina 760 e.v.) gevoegd bij het stamproces-verbaal, voor zover
inhoudende een uitgewerkt WhatsApp-gesprek, inhoudende, zakelijk weergegeven:

Pagina 774: Op 28 oktober 2017 om 9:19 uur stuurt [betrokkene 1] ( [telefoonnummer 3] ) het
telefoonnummer van “ [slachtoffer] ” ( [telefoonnummer 4] ), naar [betrokkene 2] ( [telefoonnummer 1]
):

“Dit is nummer van die meisje”.

. 
Pagina 807 en 808: Op 29 oktober 2017 vindt er een chatgesprek plaats tussen [betrokkene 1] (
[telefoonnummer 3] ) en [betrokkene 2] ( [telefoonnummer 1] ).

[betrokkene 2] om 10:15 uur: “ [betrokkene 1] tot hoe laat blijf je?”

[betrokkene 1] om 10:16 uur en 10:25 uur: “Weet niet. Vraag [slachtoffer] . Zij gaat neuken niet ik.”

6) Een in wettelijke vorm door verbalisant [verbalisant 5] opgemaakt proces-verbaal, genummerd
20171121.1319, gesloten en getekend op 8 december 2017, als bijlage (pagina’s 287 t/m 293) gevoegd bij
het stamproces-verbaal, voor zover inhoudende de bevindingen van deze verbalisant, inhoudende,
zakelijk weergegeven:

Pagina 287: In de gegevens van de iPhone 4 van [betrokkene 1] werd een berichtenwisseling
aangetroffen tussen het telefoonnummer van [betrokkene 1] , [telefoonnummer 3] en het
telefoonnummer [telefoonnummer 1] . Het telefoonnummer [telefoonnummer 1] werd in de
contactenlijst van de iPhone 4 van [betrokkene 1] aangeduid als ‘ [betrokkene 2] ’. (...) Op 16
november 2017 verklaarde [betrokkene 2] dat [betrokkene 1] hem kende onder de naam [betrokkene
2] .

7) Het proces-verbaal ter terechtzitting van de rechtbank Midden-Nederland, zittingsplaats Utrecht, van 21
augustus 2018, voor zover inhoudende de verklaring van verdachte, inhoudende, zakelijk
weergegeven:
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Het klopt dat ik in het pand aan de [a-straat] was toen [betrokkene 1] en [slachtoffer] er waren.

8) Een in wettelijke vorm door verbalisant [verbalisant 5] opgemaakt proces-verbaal, genummerd
20171211.0936, gesloten en getekend op 20 december 2017, als bijlage (pagina's 298 t/m 301) gevoegd
bij het stamproces-verbaal, voor zover inhoudende de bevindingen van deze verbalisant , inhoudende,
zakelijk weergegeven:

In dit proces-verbaal van bevindingen worden de historische verkeersgegevens van het
telefoonnummer [telefoonnummer 5] , in gebruik bij [verdachte] , beschreven. [verdachte] verklaarde
tijdens zijn verhoor de gebruiker te zijn van telefoonnummer [telefoonnummer 5] .

(…)

In de historische verkeersgegevens van telefoonnummer [telefoonnummer 5] , in gebruik bij
[verdachte] , was te zien dat er op 29 oktober 2017 tussen 08:45 uur en 09:34 uur, 11 keer
telefonisch contact was met het telefoonnummer [telefoonnummer 2] , in gebruik bij [betrokkene 2] .
Daarnaast was er op 29 oktober 2017 om 14:25 uur, om 17:10 uur en om 17:12 uur (drie keer)
telefonisch contact met het telefoonnummer [telefoonnummer 2] , in gebruik bij [betrokkene 2] .

Op 29 oktober 2017, om 11:49 uur en 15:08 uur, straalde de telefoon van [verdachte] een
telefoonmast aan op de [b-straat] te Amsterdam. De afstand tussen de [b-straat] en de [a-straat] te
Amsterdam, de locatie waarvan [betrokkene 2] verklaarde dat zijn collega “ [verdachte] ” er aan het
werk was, is volgens Google Maps hemelsbreed ongeveer 143 meter.

(...)

Op basis van het bovenstaande kan geconcludeerd worden dat:

- er op 29 oktober 2017, de dag waarvan [slachtoffer] verklaarde met de NN-verdachte naar een huis
in Amsterdam te zijn gereden en waarvan [betrokkene 2] verklaarde in een pand in Amsterdam te zijn
geweest waar zijn collega [verdachte] aan het werk was, telefonisch contact is geweest tussen
[verdachte] en [betrokkene 2] .

- De telefoon van [verdachte] op 29 oktober 2017 om 11:49 uur en 15:08 uur een telefoonmast
aanstraalde op de [b-straat] , in de directe omgeving van de [a-straat] te Amsterdam.”

6. Ten aanzien van het bewijs van feit 1 primair heeft het hof nog het volgende overwogen:

“Uit de hiervoor weergegeven feiten en omstandigheden, leidt het hof het volgende af.

Medeverdachte [betrokkene 2] heeft [slachtoffer] en [betrokkene 1] op 29 oktober 2017 in [plaats]
met de auto opgehaald en hen vervolgens naar het pand aan de [a-straat] in Amsterdam gereden.

Er was afgesproken dat de op dat moment dertienjarige [slachtoffer] seks zou hebben voor geld met
een man die in dit pand aanwezig was. Daar vraagt [betrokkene 2] aan [slachtoffer] of hij [slachtoffer]
en de man alleen zou laten, zegt [betrokkene 1] tegen [slachtoffer] dat ze het met hem moest doen,
want dan zou ze geld krijgen, vragen [betrokkene 2] en [betrokkene 1] de hele tijd aan [slachtoffer]
waarom zij niet wilde en zegt de man herhaaldelijk tegen [slachtoffer] : “Kom, kom, kom.”

Het hof heeft bij de beoordeling van dit feit vervolgens de vraag te beantwoorden of het bewezen
acht dat verdachte de hiervoor bedoelde man is en dat hij in het pand aan de [a-straat] aanwezig
was toen [slachtoffer] en [betrokkene 1] daar ook aanwezig waren.

Het hof beantwoordt deze vragen bevestigend.

Medeverdachte [betrokkene 2] heeft tijdens zijn verhoor verklaard dat verdachte op 29 oktober 2017
in het pand aan de [a-straat] aanwezig was en dat verdachte tegen [betrokkene 2] heeft gezegd de
meisjes gewoon op te halen. Zijn verklaring vindt wat betreft de aanwezigheid van verdachte in het
pand steun in de eigen verklaring van verdachte ter terechtzitting van de rechtbank op 21 augustus
2018 dat het klopt dat hij in het pand aanwezig was toen [betrokkene 1] en [slachtoffer] er waren,
alsmede in de mastgegevens die naar aanleiding van het onderzoek aan de telefoon van verdachte
zijn verkregen.

Van de aanwezigheid van andere personen in het pand op dat moment is het hof op basis van het
dossier ook niet gebleken.
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Dat – zoals de raadsman heeft aangevoerd – het niet verdachte, maar een ander onbekend gebleven
persoon is geweest die op dat moment in het pand aanwezig was, acht het hof niet aannemelijk.

Het hof heeft vervolgens te beoordelen wat de rol van verdachte in dit feitencomplex is geweest.

Het hof overweegt in dit verband dat uit de verklaringen van [slachtoffer] , [betrokkene 1] en
[betrokkene 2] , alsmede uit de inhoud van de WhatsApp-berichten tussen [betrokkene 1] en
[betrokkene 2] , volgt dat verdachte samen, in een bewuste en nauwe samenwerking, met
medeverdachte [betrokkene 2] het plan heeft opgevat dat hij, verdachte, met [slachtoffer] ontuchtige
handelingen ging plegen: hij zou gemeenschap met haar hebben.

Het hof overweegt wat betreft de verweten gedragingen die verdachte al dan niet tezamen en in
vereniging met zijn mededaders heeft gepleegd, dat verdachte weliswaar zelf geen digitaal contact
heeft gehad met [slachtoffer] , maar dat hij wel via zijn mededader [betrokkene 2] en via [betrokkene
1] contact heeft gehad met [slachtoffer] . Daarnaast heeft verdachte, door medeverdachte
[betrokkene 2] te zeggen dat “hij de meisjes gewoon moest ophalen”, een voor een
bewezenverklaring van medeplegen voldoende significante bijdrage geleverd aan het feit dat
[slachtoffer] en haar metgezel uiteindelijk in [plaats] zijn opgehaald en naar Amsterdam zijn vervoerd
en aan het feit dat [slachtoffer] bij hem is gebracht. Door ten slotte: “Kom, kom, kom” tegen
[slachtoffer] te zeggen toen zij in het pand aan de [a-straat] aanwezig was, terwijl haar kort daarvoor
was kenbaar gemaakt dat zij seks met verdachte moest hebben voor geld, heeft verdachte aan
[slachtoffer] doen weten dat zij seks met hem moest hebben voor geld. Dat de woorden: “Kom, kom,
kom” onder deze omstandigheden een seksuele strekking hadden, leidt het hof af uit de daaraan
voorafgegane gang van zaken en uit de verklaring van [slachtoffer] over de situatie op dat moment.

Naar het oordeel van het hof kan niet worden bewezen de bij het eerste gedachtestreepje tussen
haakjes opgenomen passage dat het contact met [slachtoffer] de vraag betrof over hoeveel seksuele
handelingen er met haar gepleegd zouden moeten worden en hoeveel dat zou moeten kosten. Ook
acht het hof niet bewezen dat verdachte erop heeft “aangedrongen” dat [slachtoffer] en haar
metgezel naar Amsterdam zouden komen, zodat het hof ook de tekst achter het tweede
gedachtestreepje niet bewezen acht. De enkele verklaring van [betrokkene 2] dat verdachte zei dat
hij, [betrokkene 2] , de beide meisjes gewoon moest ophalen, acht het hof daarvoor onvoldoende en
verder bewijs voor dat “aandringen” heeft het hof in het dossier niet aangetroffen. De bijdrage van
verdachte – waaronder de mededeling aan [betrokkene 2] dat hij de meisjes gewoon moest ophalen
– is wat betreft de overige tenlastegelegde gedragingen echter groot genoeg om van “medeplegen”
te kunnen spreken.

Dit handelen levert naar het oordeel van het hof een begin van uitvoering op, zoals bedoeld in artikel
45 van het Wetboek van Strafrecht. Het hof is daarbij van oordeel dat dit handelen van verdachte en
medeverdachte [betrokkene 2] naar zijn uiterlijke verschijningsvorm gericht was op de voltooiing van
het voorgenomen misdrijf.

Gelet op het voorgaande acht het hof wettig en overtuigend bewezen dat verdachte tezamen en in
vereniging met anderen geprobeerd heeft verdachte ontuchtige handelingen met [slachtoffer] te laten
plegen, die bestaan uit of mede bestaan uit het seksueel binnendringen van het lichaam van
[slachtoffer] .”

7. Voorts heeft het hof met betrekking tot de strafbaarheid van het onder 1 primair
bewezenverklaarde feit het volgende overwogen:

“Vrijwillige terugtred bij feit 1?

De raadsman heeft ten aanzien van feit 1, zo verstaat het hof, meer subsidiair aangevoerd dat sprake
is van vrijwillige terugtred, zoals bedoeld in artikel 46b van het Wetboek van Strafrecht, hetgeen ertoe
dient te leiden dat verdachte dient te worden ontslagen van alle rechtsvervolging.

Het hof verwerpt dit verweer. Het is niet aannemelijk geworden dat het misdrijf niet is voltooid ten
gevolge van omstandigheden van de wil van verdachte afhankelijk, nu het misdrijf niet is voltooid
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doordat [slachtoffer] zelf (heeft aangegeven dat zij) geen seks met verdachte wilde en ook geen seks
met verdachte heeft gehad.”

8. Bij de beoordeling van de eerste klacht moet het volgende worden vooropgesteld.

9. Ingevolge art. 45, eerste lid, Sr is poging tot misdrijf strafbaar, wanneer het voornemen van de
dader zich door een begin van uitvoering heeft geopenbaard. Het voornemen van de dader behelst
een opzetvereiste. Dat opzet moet betrekking hebben op de voltooiing van een concreet en bepaald
misdrijf. Het voornemen moet zich daarnaast door een begin van uitvoering van het misdrijf hebben
geopenbaard. Het gaat dus om meer dan de openbaring van het kwaadwillige voornemen. De
openbaring van het voornemen moet geschieden doordat met de uitvoering van het voorgenomen
misdrijf een begin is gemaakt.1

10. Met dit vereiste van een begin van uitvoering begrensde de wetgever van 1886 de strafbaarheid
van de onvolkomen delictsvormen naar Frans voorbeeld.2 De aan uitvoeringshandelingen
voorafgaande voorbereiding van een delict viel in sommige zelfstandige delicten al wel te herkennen,
maar in een algemene strafbaarstelling van de voorbereiding zag de wetgever toentertijd geen heil.
Aan een nadere omschrijving van hetgeen als een begin van uitvoering heeft te gelden, waagde de
wetgever zich evenmin. Een scherpe scheidslijn tussen voorbereidende handelingen en een begin van
uitvoering zou in het algemeen niet te trekken zijn, zodat die scheidslijn in de wet niet nader tot
uitdrukking kon worden gebracht. De juiste toepassing van het door de wetgever gestelde beginsel
en de beslissing van moeilijke gevallen werd derhalve aan het “inzigt des regters” toevertrouwd.3

11. In het Wetboek van Strafrecht bepaalde de poging in de zin van art. 45 lange tijd de grens tussen
strafbare en niet-strafbare gedragingen in het voortraject naar een ernstig misdrijf. De ondergrens
van de poging was daardoor niet alleen van groot belang voor het materiële recht, maar ook voor de
bevoegdheid tot de inzet van strafvorderlijke bevoegdheden.4 Zoals bekend heeft de wetgever zijn
opvatting over de wenselijkheid van een algemene strafbaarstelling van voorbereidingshandelingen
nadien bijgesteld. Tegenwoordig bepaalt art. 46, eerste lid, Sr dat voorbereiding van een ernstig
misdrijf, bedreigd met gevangenisstraf voor de duur van acht jaren of meer, strafbaar is 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. Het
leerstuk van de poging heeft daardoor een wat andere positie gekregen en is niet langer
allesbepalend voor de grens tussen de strafbare en niet-strafbare voorfase van ernstige delicten.5 In
dit verband kan overigens ook de invoering van zelfstandige delicten die zien op de voorbereidende
fase van de voorgenomen (voleindigende) gedragingen niet onbenoemd blijven. In de onderhavige
context van de zedendelicten tegen minderjarigen biedt de invoering van art. 248e Sr (‘grooming’) een
goed voorbeeld.6 De ook daardoor veranderde positie van de poging vermindert de nood aan een
extensieve pogingsleer en daarmee de prikkel om het begrip ‘begin van uitvoering’ te overspannen.7

12. De huidige rechtspraak van de Hoge Raad over het begin van uitvoering is ingezet met het Cito-
arrest.8 Ten aanzien van de vraag of in die zaak reeds sprake was van een begin van uitvoering
overwoog de Hoge Raad dat “wanneer […] iemand het voornemen heeft opgevat om in een kantoor
het misdrijf voorzien bij art. 312, eerste lid, Sr te plegen, en teneinde tot uitvoering daarvan te
geraken, aan dat kantoor aanbelt met gedeeltelijk afgedekt gelaat, een schietklaar vuurwapen en
lege weekendtas, deze gedragingen zijn aan te merken als een begin van uitvoering van het
voorgenomen misdrijf, daar zij naar haar uiterlijke verschijningsvorm moeten worden beschouwd als te
zijn gericht op de voltooiing van het misdrijf.” Het criterium lijkt te zijn ontleend aan de noot van Röling
onder het ‘Poging tot gasmoord-arrest’ van 1951. Hij achtte van groot belang hoe de rechtsgenoten
de door de verdachte verrichte daad opvatten. Als deze daad duidelijk wijst op een komende
verwerkelijking van het misdrijf, is de grond van de strafwaardigheid in zijn ogen aanwezig.9

13. Ook volgens de Hoge Raad zelf is sinds het Cito-arrest “bestendige rechtspraak” dat de vraag of
het voornemen zich door een begin van uitvoering heeft geopenbaard, wordt beoordeeld aan de hand
van de maatstaf of de bewezenverklaarde feitelijke handelingen naar hun uiterlijke verschijningsvorm
moeten worden beschouwd als te zijn gericht op de voltooiing van het misdrijf.10 Deze maatstaf moet
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niet zo strikt worden opgevat dat in het oordeel dat sprake is van een begin van uitvoering geen acht
mag worden geslagen op voor de buitenwereld niet zichtbare gegevens. Het is goed mogelijk dat de
uiterlijke verschijningsvorm pas achteraf aan het licht komt.11 Van het voornemen van de verdachte
behoeft daarbij niet te worden geabstraheerd. Dit voornemen kan het uiterlijk waarneembare gedrag
soms complementeren.12 Een aan de hand van de bewezenverklaarde feitelijke gedragingen
waarneembare intentie het delict te voltooien is evenwel op zichzelf niet voldoende.13 De gedragingen
die naar hun uiterlijke verschijningsvorm op voltooiing zijn gericht moeten wel uitvoeringshandelingen
zijn die tot het plegen van het misdrijf behoren.14 Zij zullen daarom het stadium van het maken van
een plan zijn gepasseerd.15

14. Het criterium van de uiterlijke verschijningsvorm en de toepassing daarvan in concrete zaken zijn
in de literatuur bekritiseerd.16 Het belangrijkste bezwaar is dat het criterium te weinig
onderscheidende betekenis heeft en dat daardoor de wettelijke maatstaf van een ‘begin van
uitvoering’ als begrenzing van de voorfase naar de achtergrond verdwijnt. Keijzer wijt dit in zijn noot
onder HR 17 januari 2012, ECLI:NL:HR:2012:BT6466, NJ 2012/517 aan de formulering van de maatstaf
als zodanig. Hij meent dat de gebruikte formule geen deugdelijk criterium inhoudt waarmee de poging
kan worden onderscheiden van de voorbereiding, omdat ook een typische voorbereidingshandeling
zoals het vervaardigen van een geheime bergplaats in een vrachtauto naar haar uiterlijke
verschijningsvorm te beschouwen is als gericht op de voltooiing van het misdrijf van (waren)smokkel.
De vraag is hoe ver op de weg naar de voltooiing van het misdrijf (Keijzer spreekt van de ‘iter criminis’)
moet zijn voortgeschreden voordat de gedraging kan gelden als strafbare poging en juist die vraag
beantwoordt de formule niet. Rozemond onderschrijft in zijn noot onder HR 30 juni 2015,
ECLI:NL:HR:2015:1769, NJ 2015/403 de kritiek van Keijzer op het gebrek aan onderscheidend
vermogen van het criterium, zoals dat in de rechtspraak wordt toegepast. Ook Rozemond vindt het
van belang hoe ver de gedragingen van de verdachte af liggen van voltooiing van het misdrijf. Naast
deze nabijheid van de gedraging ten opzichte van het voltooide delict (de gedraging moet volgens
Rozemond op “directe aanvang” van het misdrijf zijn gericht), noemt hij als relevante factoren het
onderscheidende karakter van de bewezenverklaarde gedraging ten opzichte van alledaagse
gedragingen, de ‘acuutheid’ van het gevaar voor het beschermde belang, de noodzaak om tot politie-
ingrijpen over te kunnen gaan en het ontbreken van strafrechtelijke alternatieven. Dat iets een
typische voorbereidingshandeling oplevert, acht Rozemond in zijn noot onder HR 5 april 2016,
ECLI:NL:HR:2016:575, NJ 2016/318 eveneens een argument om geen poging aan te nemen.17 De
Hullu duidt de afgrenzing ten opzichte van de voorbereiding als “niet erg prominent” en beschouwt
dat als een gevaar waartegen bij de toepassing van het criterium in het concrete geval moet worden
gewaakt.18 De Hullu stipt aan dat de door Rozemond genoemde factoren lijken door te klinken in HR 5
april 2016, ECLI:NL:HR:2016:575, NJ 2016/318. De Hoge Raad vernietigde in die zaak de veroordeling
wegens poging tot invoer van drugs omdat het hof het begin van uitvoering had gesitueerd op het
moment dat de verdachte met een speciaal daartoe geprepareerde auto naar Marokko vertrok. Dat
was zonder nadere motivering, die ontbrak, niet begrijpelijk, mede in aanmerking genomen dat ook
van de overige bewezenverklaarde gedragingen niet kon worden gezegd dat deze naar hun uiterlijke
verschijningsvorm “reeds in voldoende concrete mate” gericht waren op de voltooiing van de invoer in
Nederland. Met deze laatste zinsnede lijkt het criterium inderdaad (wat) te zijn aangescherpt.

15. Of gedragingen zijn verricht die naar hun uiterlijke verschijningsvorm moeten worden beschouwd
als reeds in voldoende concrete mate te zijn gericht op de voltooiing van het voorgenomen misdrijf,
moet onvermijdelijk worden beoordeeld aan de hand van de omstandigheden van het geval. Daarbij
kan een complex van samenhangende gedragingen in hun onderlinge verband beschouwd een begin
van uitvoering opleveren.19 Is, zoals in de onderhavige zaak, sprake van het medeplegen van een
poging, dan kunnen de handelingen van de medeplegers in samenhang met elkaar en met de
onderling gemaakte afspraken een begin van uitvoering behelzen.20

16. Het begin van uitvoering staat niet op zichzelf maar heeft altijd betrekking op een bepaald misdrijf
waarmee een begin is gemaakt. De gedragingen van de verdachte moeten immers in voldoende
concrete mate zijn gericht op de voltooiing van dát specifieke misdrijf. Het begin van uitvoering wordt
dus nader ingekleurd door de karakteristieken van de delictsomschrijving van het specifieke misdrijf
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dat de verdachte heeft gepoogd te begaan.21 Dezelfde gedragingen kunnen voor het ene delict reeds
een begin van uitvoering zijn, terwijl een ander voorgenomen misdrijf daarmee nog géén aanvang
heeft genomen. Zo kan het met een geprepareerde auto naar het buitenland rijden om daar een partij
drugs op te halen en die naar Nederland te vervoeren wellicht een poging tot het aanwezig hebben
van die drugs opleveren, terwijl de gedragingen tot het binnen Nederlands grondgebied brengen van
die drugs nog in een te ver verwijderd verband staan om reeds van een poging tot invoer te kunnen
spreken.22 In algemene zin wordt aangenomen dat de ruimte voor een poging bij formele delicten
beperkt is. Een begin van het uitvoeren van een formeel omschreven misdrijf levert vaak reeds het
voltooide delict op, terwijl hetgeen daaraan voorafgaat veelal hooguit als voorbereiding van de
uitvoering kan worden beschouwd. 23 Uitgesloten is poging tot een formeel omschreven misdrijf
evenwel bepaald niet.24

17. Ten aanzien van het begin van uitvoering bij een zedendelict als het onderhavige, biedt de
rechtspraak van de Hoge Raad weinig aanknopingspunten.25 Iets van een oriëntatiepunt voor de
beoordeling van de onderhavige zaak kan wellicht worden gevonden in de zaak die leidde tot HR 26
juni 2018, ECLI:NL:HR:2018:1759. De bewezenverklaarde gedragingen in die zaak waren met die in
de onderhavige zaak tot op zekere hoogte vergelijkbaar. De verdachte was veroordeeld wegens het
ontucht plegen met een meisje dat de leeftijd van zestien jaren maar nog niet de leeftijd van achttien
jaren had bereikt en dat zich beschikbaar had gesteld tot het verrichten van seksuele handelingen
met een derde tegen betaling (art. 248b Sr), alsook wegens een poging daartoe. Wat de poging
betreft, die in tijd aan het voltooide delict voorafging, stelde het hof vast dat de verdachte via de
website kinky.nl een advertentie van het slachtoffer had gevonden. Deze advertentie bleek te zijn
geplaatst door de ‘vriend’ van het meisje, die het meisje had gedwongen seks te hebben met door
hem geworven klanten. De verdachte had via het in de advertentie genoemde telefoonnummer een
afspraak gemaakt met het destijds zeventienjarige meisje. Daarbij was de verdachte geïnformeerd
over welke seksuele handelingen het meisje zou verrichten. Nadat de eerste afspraak niet was
doorgegaan, kwam het enkele dagen later daadwerkelijk tot een ontmoeting. Het meisje was daar
met een jongen naar toe gekomen en de verdachte had aan deze jongen € 500,- betaald. Daarna
was het meisje bij de verdachte in de auto gestapt. Het meisje gaf aan dat zij onder dwang handelde
en het niet wilde. Uiteindelijk zette de verdachte haar af bij station Amersfoort. Het middel klaagde dat
er geen begin van uitvoering was. De Hoge Raad verwierp het middel met de aan art. 81, eerste lid,
RO ontleende motivering.

18. Het delict in kwestie betrof kort gezegd het plegen van ontucht met een minderjarige die als
prostituée werkte. De betaling voor de diensten is daarvan een relevant aspect. Verdedigbaar lijkt mij
dat reeds met de betaling voor de te verrichten diensten, het plegen van het delict van art. 248b Sr
een aanvang heeft genomen. Als betaling voor seksuele handelingen van een minderjarige nog niet is
verricht maar aan de minderjarige in het vooruitzicht is gesteld, laat zich ook een – in de onderhavige
zaak als feit 1 subsidiair tenlastegelegde – poging tot het delict van art. 248a Sr eenvoudig denken.
Wanneer een gift of belofte van geld of goed om de minderjarige te bewegen reeds heeft
plaatsgevonden, lijkt het begin van uitvoering mij daarmee in beginsel gegeven. In gevallen als het
onderhavige kan ook worden gedacht aan poging te verleiden tot ontuchtige handelingen in de zin
van art. 247 Sr en aan – de in de onderhavige zaak als feit 1 meer subsidiair tenlastegelegde –
(voltooide) grooming (art. 248e Sr).

19. Hier is evenwel aan de orde of de gedragingen van de verdachte en zijn mededader(s) ook reeds
in voldoende concrete mate zijn gericht op de voltooiing van het plegen van ontuchtige handelingen
die (mede) bestaan uit het seksueel binnendringen van het lichaam. Art. 245 Sr stelt straf op het bij
een kind dat de leeftijd van twaalf maar nog niet die van zestien jaren heeft bereikt, verrichten van
seksuele handelingen die bestaan of mede bestaan uit het seksueel binnendringen van het lichaam.
Het gaat daarbij dus om zeer ernstige inbreuken op de seksuele integriteit: het vaginaal of anaal
binnendringen of wat de ernst van de inbreuk op de seksuele integriteit betreft daarmee vergelijkbare
gedragingen,26 alsmede de seksuele handelingen die aan het seksueel binnendringen voorafgaan dan
wel daarop volgen of daarmee gepaard gaan.27
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20. Ik keer terug naar de voorliggende zaak.

21. In cassatie niet bestreden is het oordeel dat de verdachte heeft gehandeld in bewuste en nauwe
samenwerking met een of meer mededaders.28 De bewezenverklaarde feitelijke handelingen van de
verdachte en zijn mededader(s) houden in dat (1) meermalen met [slachtoffer] digitaal contact is
geweest, (2) [slachtoffer] en haar metgezellin [betrokkene 1] zijn opgehaald en vanuit [plaats] naar
Amsterdam zijn vervoerd en (3) [slachtoffer] bij de verdachte is gebracht en dat zij aan haar hebben
laten weten dat zij voor geld seks met de verdachte moest hebben. Uit de bewijsvoering van het hof
kan worden afgeleid dat het digitale contact en het vervoer van [slachtoffer] en [betrokkene 1] naar
Amsterdam heeft plaatsgevonden met de intentie dat [slachtoffer] seks zou hebben met de verdachte.
Dat dit voornemen van de verdachte en zijn mededader was gericht op niet alleen ontuchtige
handelingen sec maar daarmee samenhangend ook op het seksueel binnendringen van het lichaam,
heeft het hof kunnen afleiden uit de verklaring van [betrokkene 2] dat hij werd gebeld of hij niet
iemand anders wist die wilde “neuken”, bijvoorbeeld een kennis, en hij [slachtoffer] en [betrokkene 1]
daarop heeft opgehaald (bewijsmiddel 4), alsook uit het chatgesprek tussen [betrokkene 2] en
[betrokkene 1] waarin [betrokkene 2] vraagt hoe lang ze blijven, en [betrokkene 1] daarop antwoordt
dat hij dat [slachtoffer] moet vragen omdat “zij gaat neuken, niet ik” (bewijsmiddel 5). [betrokkene 1]
en de medeverdachte [betrokkene 2] hebben beiden verklaard ongeveer een uur in het pand in
Amsterdam te zijn geweest (bewijsmiddelen 2 en 4). Over hetgeen daar is voorgevallen, heeft het
slachtoffer verklaard dat [betrokkene 2] tegen haar heeft gezegd “zal ik jullie even alleen laten” en
dat [betrokkene 1] tegen haar heeft gezegd “je moet het met hem doen, dan krijg je er geld voor” en
“doe het gewoon” (bewijsmiddelen 1 en 2). De verdachte zei “de hele tijd” de woorden “kom”, “kom,
kom, kom” en “kom hierheen” (bewijsmiddel 2). [betrokkene 1] heeft over de gang van zaken in het
pand in Amsterdam verklaard dat [slachtoffer] uiteindelijk niet wilde. [betrokkene 2] en [betrokkene 1]
vroegen aan [slachtoffer] wel “de hele tijd” waarom zij niet wilde, maar zij wilde echt niet
(bewijsmiddel 3).

22. Uit de bewijsvoering heeft het hof zonder meer kunnen afleiden dat de intentie tot het begaan
van het misdrijf bij de verdachte en zijn mededader(s) aanwezig was en dat met die intentie het
digitaal contact heeft plaatsgevonden, het slachtoffer naar een pand in Amsterdam is gebracht en
aldaar op haar is ingepraat om seks met de verdachte te hebben.

23. Het oordeel van het hof dat aldus ook een begin is gemaakt met de uitvoering van de ontuchtige
handelingen die (mede) bestaan uit het seksueel binnendringen van het lichaam, acht ik echter niet
zonder meer begrijpelijk. Behoudens de tegen het slachtoffer in het pand in Amsterdam gesproken
woorden bevat de bewijsvoering geen nadere vaststellingen ten aanzien van hetgeen aldaar heeft
plaatsgevonden. In het midden is gebleven of er fysiek contact met het slachtoffer is geweest en of de
verdachte zich in fysieke zin aan het slachtoffer heeft opgedrongen. Onduidelijk is of hij haar met zijn
woorden heeft willen aansporen naar hem toe te komen en toen op afstand van haar stond, of dat hij
in haar directe nabijheid verkeerde en met zijn woorden haar heeft willen aansporen op zijn seksuele
avances in te gaan. Een op een seksafspraak gericht digitaal contact met, het vervoer van en het
inpraten op een kind dat jonger is dan zestien jaar is een uitermate kwalijke aaneenschakeling van
gedragingen en deze is dan ook, afhankelijk van de omstandigheden van het geval, op grond van
diverse strafbepalingen uit de zedentitel van het Wetboek van Strafrecht strafbaar gesteld. Van de
bewezenverklaarde handelingen kan mijns inziens evenwel niet zonder meer worden gezegd dat zij
naar hun uiterlijke verschijningsvorm reeds in voldoende concrete mate gericht zijn op de voltooiing
van het plegen van de ontuchtige handelingen die (mede) bestaan uit het seksueel binnendringen van
het lichaam zoals onder 1 primair tenlastegelegd.

24. De bewijsvoering kan het oordeel van het hof dat sprake is van een begin van uitvoering van het
plegen van ontuchtige handelingen die (mede) bestaan uit het seksueel binnendringen van het
lichaam niet dragen. In zoverre is de bewezenverklaring onvoldoende met redenen omkleed.

25. Voor zover het middel daarover klaagt, is het terecht voorgesteld.

26. Voor het geval de Hoge Raad over de eerste klacht anders mocht oordelen en er dus vanuit moet
worden gegaan dat sprake is van een begin van uitvoering, merk ik ten aanzien van de tweede klacht
over ’s hofs verwerping van het beroep op vrijwillige terugtred nog kort het volgende op.
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27. Of gedragingen van de verdachte de conclusie rechtvaardigen dat het misdrijf niet is voltooid ten
gevolge van omstandigheden die van zijn wil afhankelijk zijn, hangt – mede gelet op de aard van het
misdrijf – af van de concrete omstandigheden van het geval.29 Van buiten komende factoren die mede
ertoe hebben geleid dat het misdrijf niet is voltooid, behoeven niet aan vrijwillige terugtred in de weg
te staan.30 De omstandigheid dat het stoppen niet uitsluitend plaatsvindt onder invloed van externe
prikkels staat mijns inziens evenmin noodzakelijk aan de verwerping van het beroep op vrijwillige
terugtred in de weg.31In die zin versta ik ook De Hullu, waar hij schrijft dat “bij een combinatie van
relevante factoren de terugtred niet in overwegende mate door invloeden van buitenaf mag zijn
bevorderd.”32

28. Het hof heeft het beroep op vrijwillige terugtred verworpen en daartoe overwogen dat niet
aannemelijk is geworden dat het misdrijf niet is voltooid ten gevolge van omstandigheden van de wil
van de verdachte afhankelijk, aangezien het misdrijf niet is voltooid doordat [slachtoffer] zelf (heeft
aangegeven dat zij) geen seks met verdachte wilde. Aldus heeft het hof tot uitdrukking gebracht dat
het uitsluitend of in overwegende mate van de wil van het slachtoffer en de door haar aan die wil
gegeven uiting afhankelijk is geweest dat het misdrijf niet is voltooid en dat daarom geen sprake is
van vrijwillige terugtred.

29. Dat oordeel getuigt niet van een onjuiste rechtsopvatting en is in het licht van de bewijsvoering
van het hof ook niet onbegrijpelijk. Tot een nadere motivering van dat oordeel was het hof niet
gehouden.

30. De tweede klacht van het middel faalt.

31. Het middel slaagt ten dele.

Het tweede middel (opzettelijk in bezit hebben van dierenpornografische afbeeldingen)

32. Het tweede middel behelst de klacht dat de bewezenverklaring van het onder 2 tenlastegelegde
feit onvoldoende met redenen is omkleed, doordat uit de door het hof gebezigde bewijsvoering niet
kan worden afgeleid dat de verdachte de afbeeldingen en de gegevensdrager bevattende
afbeeldingen (opzettelijk) in bezit heeft gehad.

33. Ten laste van de verdachte heeft het hof onder 2 bewezenverklaard dat:

“hij in de periode van 19 juli 2017 tot en met 28 november 2017 te Amsterdam en/of elders in
Nederland, afbeeldingen, te weten filmpjes van ontuchtige handelingen waarbij een mens en een dier
zijn betrokken en een gegevensdrager (te weten een smartphone met een foto- en filmfunctie)
bevattende voormelde afbeeldingen heeft in bezit gehad welke ontuchtige handelingen - zakelijk
weergegeven - bestonden uit: het door een man met de penis anaal penetreren van een dier
(vermeld in proces-verbaal 20180312.0859 de dato 12 maart 2018, video 1, die als titel had:
[bestandsnaam 1] .mp4 en vermeld in proces-verbaal 20180312.0859 de dato 12 maart 2018, video 2,
die als titel had: [bestandsnaam 2] .mp4).”

34. Het hof heeft deze bewezenverklaring doen steunen op de inhoud van vier, in de bestreden
uitspraak opgenomen bewijsmiddelen. Deze bewijsmiddelen houden in dat onder de verdachte op 28
november 2017 beslag is gelegd op een iPhone en een simkaart uit een iPhone (bewijsmiddel 1). De
dag daarna zijn de gegevens van de iPhone en de simkaart veiliggesteld en is daaraan onderzoek
verricht door een verbalisant. Deze verbalisant trof twee video’s met dierenporno aan (bewijsmiddel
2). De bewijsmiddelen bevatten een nadere omschrijving van hetgeen in deze video’s is te zien
(bewijsmiddel 3). Video 1 is op 8 september 2017 om 8:06 uur en video 2 is op 19 juli 2017 om 21:54
uur op de iPhone 7 terechtgekomen. Beide video’s werden aangetroffen in de WhatsApp-bibliotheek
(bewijsmiddel 3). De verdachte heeft verklaard dat de video’s hem door een kennis waren
toegestuurd en dat hij ontdekte dat het om dierenporno ging toen hij de video’s opende
(bewijsmiddel 4).

35. Ten aanzien van het bewijs van het onder 2 tenlastegelegde heeft het hof in de bestreden
uitspraak het volgende overwogen:

“Het hof stelt vast dat op 28 november 2017 twee dierenpornografische video's zijn aangetroffen in

546



de WhatsApp-bibliotheek op de telefoon van verdachte. Deze filmpjes zijn op respectievelijk 19 juli
2017 en 8 september 2017 op de telefoon van verdachte terechtgekomen. Verdachte heeft ter
terechtzitting in hoger beroep verklaard dat de filmpjes hem door een kennis zijn toegestuurd en dat
hij ontdekte dat het om dierenporno ging toen hij de filmpjes opende. Desgevraagd heeft verdachte
verklaard dat hij dacht dat hij de filmpjes vervolgens verwijderd had, maar dat hij dat niet meer zeker
wist.

Uit de verklaring van verdachte ter terechtzitting in hoger beroep leidt het hof af dat verdachte wist
dat er dierenpornografische video’s op zijn telefoon stonden. Verdachte heeft deze video’s daarmee
opzettelijk in bezit gehad, zoals hierna onder 2. bewezen te verklaren. Het hof hecht overigens geen
geloof aan de verklaring van verdachte dat hij meende de video’s te hebben verwijderd.”

36. De in de bewezenverklaarde – op art. 254a, eerste lid, Sr toegesneden – tenlastelegging
voorkomende woorden “in bezit heeft gehad” zijn aldaar klaarblijkelijk gebezigd in dezelfde betekenis
als toekomt aan de daarmee overeenstemmende bewoordingen van art. 254a, eerste lid, Sr.

37. Art. 254a, eerste lid, Sr is ingevoerd bij de Wet van 4 maart 2010, houdende strafbaarstelling van
het plegen van ontuchtige handelingen met dieren en pornografie met dieren (verbod seks met
dieren),33 welke wet in werking is getreden op 1 juli 2010.34 De bepaling luidt:

“1. Met gevangenisstraf van ten hoogste zes maanden of geldboete van de derde categorie wordt
gestraft degene die een afbeelding – of een gegevensdrager, bevattende een afbeelding – van een
ontuchtige handeling, waarbij een mens en een dier zijn betrokken of schijnbaar zijn betrokken,
verspreidt, openlijk tentoonstelt, vervaardigt, invoert, doorvoert, uitvoert of in bezit heeft.”

38. De wetgever heeft de formulering van deze strafbaarstelling ontleend aan de wettekst van art.
240b, eerste lid, Sr.35 Ten aanzien van deze laatste bepaling heeft de Hoge Raad geoordeeld dat moet
worden aangenomen dat het in het bezit hebben van een afbeelding of gegevensdrager als daar
bedoeld, slechts strafbaar is indien sprake is van opzet, waarbij de Hoge Raad in aanmerking neemt
dat de in art. 240b Sr strafbaar gestelde gedragingen een misdrijf opleveren. Voorwaardelijk opzet is
voldoende.36

39. Het hof heeft niet miskend dat ook het in bezit hebben van een afbeelding en gegevensdrager
bevattende een afbeelding als bedoeld in art. 254a, eerste lid, Sr slechts strafbaar is indien sprake is
van (voorwaardelijk) opzet van de verdachte. Het hof heeft vastgesteld dat de verdachte wist dat er
dierenpornografische video’s op zijn telefoon stonden. De bewijsvoering van het hof kan dat
(feitelijke) oordeel dragen. De voor het bewijs gebruikte verklaring van de verdachte houdt immers in
dat hij ontdekte dat de aan hem toegestuurde video’s dierenporno bevatten toen hij deze openden,
terwijl de bewijsvoering ook inhoudt dat de video’s op de telefoon aanwezig waren ten tijde van de
inbeslagneming van de iPhone en de simkaart. Het hof heeft geen geloof gehecht aan de verklaring
van de verdachte dat hij meende de video’s te hebben verwijderd. Ook in het licht van de ter
terechtzitting in hoger beroep door de verdachte afgelegde verklaring voor het overige, getuigt het
oordeel van het hof niet van een onjuiste rechtsopvatting en is het niet onbegrijpelijk.

40. Het middel faalt.

41. Het eerste middel slaagt ten dele. Het tweede middel faalt en kan worden afgedaan met de aan
art. 81, eerste lid, RO ontleende motivering.

42. Gronden waarop de Hoge Raad gebruik zou moeten maken van zijn bevoegdheid de bestreden
uitspraak ambtshalve te vernietigen, heb ik niet aangetroffen.

43. Deze conclusie strekt tot vernietiging van de bestreden uitspraak, maar uitsluitend wat betreft de
beslissingen ter zake van het onder 1 bewezenverklaarde feit en de strafoplegging, tot terugwijzing
van de zaak naar het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden teneinde op het bestaande hoger beroep in

Slotsom

547



1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

zoverre opnieuw te worden berecht en afgedaan, en tot verwerping van het beroep voor het overige.

De Procureur-Generaal

bij de Hoge Raad der Nederlanden
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Vgl. H.J. Smidt, Geschiedenis van het Wetboek van Strafrecht, Eerste Deel, tweede druk, Haarlem 1891,
p. 420 e.v. De wetgever ging uit van begin van uitvoering van het misdrijf. Het valt op dat in de
rechtspraak van de Hoge Raad ook wel wordt gerept van begin van uitvoering van het voornemen. Zie
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2.2.1

2.1

Nummer 20/00928

Datum 30 maart 2021

ARREST

op het beroep in cassatie tegen een arrest van het gerechtshof Amsterdam van 6 maart 2020,
nummer 23-004180-18, in de strafzaak

tegen

[verdachte],

geboren te [geboorteplaats] op [geboortedatum] 1998,

hierna: de verdachte.

Het beroep is ingesteld door de verdachte. Namens deze heeft T.E. Korff, advocaat te Amsterdam-
Duivendrecht, bij schriftuur cassatiemiddelen 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 cassatiemiddel komt onder meer op tegen het oordeel van het hof dat ter zake van het onder
2 primair tenlastegelegde sprake is van een begin van uitvoering van - kort gezegd - bevrijding
van een gevangene.

Ten laste van de verdachte is onder 2 bewezenverklaard dat:

“hij in de periode van 1 september 2017 tot en met 11 oktober 2017 in Nederland, ter
uitvoering van het door verdachte voorgenomen misdrijf om tezamen en in vereniging met
anderen opzettelijk [betrokkene 1], die krachtens rechterlijke uitspraak van de vrijheid was
beroofd, te weten een veroordeling door de Meervoudige Strafkamer van de rechtbank te
Amsterdam wegens overtreding van artikel 289 juncto 47 juncto 48 van het Wetboek van
Strafrecht, te bevrijden en daartoe tezamen en in vereniging met anderen,

- bij [A] een vlucht met een helikopter voor vier/vijf personen heeft geboekt voor 4 oktober
2017 en daarna, na wijziging, voor 11 oktober 2017 rond 13.30 uur vanaf het heliplatform in
Heythuijsen in de provincie Limburg met een tussenlanding te Weert en

- vervolgens na diverse telefonische contacten met [A] een wijziging van de vertreklocatie
(vanaf Budel) is overeengekomen en

- nadat zij (eerst de nacht van 3 op 4 oktober 2017 en daarna, na wijziging van de

1 Procesverloop in cassatie

2 Beoordeling van het eerste cassatiemiddel
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2.2.2

2.2

2.3

2.4

2.5

boekingsdatum) de nacht van 10 op 11 oktober 2017 hadden doorgebracht en zich hadden
verzameld in hotelkamers in Eindhoven op 11 oktober 2017 naar de vertreklocatie te Budel is
gegaan vanaf waar de gehuurde helikopter zou vertrekken en

- zich heeft gemeld bij het heliplatform te Budel en zich heeft geïdentificeerd als
[medeverdachte 8] en zich heeft voorgedaan als de bonafide huurder van de helikopter en

- vervolgens telefonisch contact heeft gehad met zijn medeverdachten dat de vlucht met
voornoemd luchtvaartuig vanaf Budel naar de tussenlandingslocatie in Weert doorgang zou
vinden en

- in gezelschap van een medeverdachte die piloot is, in een (gestolen) BMW voorzien van
(valse) kentekenplaten [kenteken 4], in welk voertuig zich vuurwapens en munitie en een
jerrycan benzine en zelf gemaakte kraaienpoten en vuurpijlen en touw met autobanden
bevonden, op het afgesproken tijdstip naar de tussenlandingslocatie te Weert is gereden en
daar in voornoemde BMW de landing van de te kapen helikopter heeft afgewacht en

- in de omgeving van de beoogde bevrijdingslocatie, zijnde de Penitentiaire Inrichting te
Roermond de komst van voornoemd luchtvaartuig heeft afgewacht in een (gestolen) Audi,
voorzien van (valse) kentekenplaten [kenteken 3], in welk voertuig zich een vuurwapen en
munitie bevonden en een jerrycan met benzine en zelf gemaakte kraaienpoten en vuurpijlen
teneinde een in deze Penitentiaire Inrichting gedetineerd zijnde persoon te bevrijden.”

Het hof heeft ten aanzien van de bewijsvoering het volgende overwogen:

“2.1 De zaak draait kort gezegd om het plan [betrokkene 1] (hierna: [betrokkene 1]) uit de
Penitentiaire Inrichting (P.I.) Roermond te bevrijden met behulp van een gekaapte helikopter.
Dat uit de bewijsmiddelen blijkt van dit plan is door de verdediging niet bestreden. Evenmin
is bestreden dat het de bedoeling was dat de eenmaal gekaapte helikopter zou worden
bestuurd door de daarvoor speciaal uit Colombia overgekomen medeverdachte
[medeverdachte 5].

Het was aanvankelijk de bedoeling [betrokkene 1] op 4 oktober 2017 te bevrijden. Door een
persoon die opgaf te zijn [medeverdachte 8] (hierna ook wel genoemd: [medeverdachte 8]) is
getracht om bij [A] een helikopter te huren. Hij vertelde dat hij een rondvlucht wilde maken met
zijn vriendin en dat hij op 4 oktober 2017 wilde vertrekken van heliplatform Heythuysen (Limburg).
De helikopter die hij wilde huren was geschikt om vier passagiers te vervoeren. Mede omdat de
huurder vertelde dat hij afkomstig was uit Amsterdam, wekte dit argwaan. Daarop is contact
gezocht met de luchtvaartpolitie. Vervolgens is een pseudodienstverleningstraject opgestart
waarbij het contact met [A] werd overgenomen door de politie. Daarnaast zijn telefoongesprekken
afgeluisterd en is een aantal in beeld gekomen verdachten geobserveerd. De rondvlucht is in
eerste instantie geannuleerd. Daarna is afgesproken de rondvlucht op 11 oktober 2017 te maken.
De huurder zou zich om 13.30 uur melden op Kempen Airport in Budel (Noord-Brabant). De
helikopter zou daar opstijgen en in Weert (Limburg) een tussenlanding maken om de ‘vriendin’ van
de huurder op te halen.

Uit het dossier blijkt dat [medeverdachte 5] van Bogota (Colombia) naar Brussel is gevlogen en
daar op 27 september 2017 is geland. Hij zou aanvankelijk weer terugvliegen op 8 oktober 2017,
maar de terugvlucht is – kennelijk in verband met de uitgestelde helikoptervlucht – door hemzelf
op 8 oktober 2017 omgeboekt naar 14 oktober 2017.

[medeverdachte 5] verbleef in een hotel in Brussel. Daar is hij op 28 en 30 september 2017
opgehaald en naar café [B] in Roosendaal gebracht, waar besprekingen hebben plaatsgevonden
over de op handen zijnde bevrijdingsactie. Dat [medeverdachte 5] hier is geweest volgt uit zijn
eigen verklaring en de gegevens uit zijn iPad, waaruit blijkt dat die op 28 en 30 september 2017
verbinding heeft gemaakt met het wifi-netwerk van [B].

De nacht voor de op 4 oktober 2017 geplande helikoptervlucht heeft een aantal verdachten,
waaronder [medeverdachte 5], verbleven in ‘[C]’ in Eindhoven.
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2.6

2.7

2.8

2.9

2.10

2.11

2.12

2.13

Nadat de eerste helikoptervlucht is geannuleerd heeft [medeverdachte 5] vanaf 8 oktober 2017
verbleven in een woning aan de [a-straat 1] te [plaats]. Die woning blijkt, gelet op dat verblijf van
[medeverdachte 5], en de aangetroffen spullen die in verband kunnen worden gebracht met de
bevrijdingsactie (zoals blauwe touwen en restanten van het vervaardigen van kraaienpoten),
louter te zijn gebruikt voor de beoogde strafbare feiten. De huurder, verdachte [medeverdachte 2]
(hierna ook wel genoemd: [medeverdachte 2]), heeft in elk geval niet verklaard dat de woning
voor (ook) andere doeleinden werd gebruikt en anderszins is daarvan niet gebleken.

Tussen 9 oktober en de geplande vlucht op 11 oktober 2017 is door een aantal verdachten
verschillende keren een Praxis bezocht. Daar zijn goederen gekocht die in verband kunnen worden
gebracht met de bevrijdingsactie, zoals grijze pvc buizen en schroeven, waarmee de kraaienpoten
zijn gemaakt. In de tussentijd is met [A], althans met een verbalisant die zich voordeed als een
medewerker, een nieuwe afspraak gemaakt voor een helikoptervlucht. Daarbij is voorgewend dat
[medeverdachte 8] de huurder was en hij diens vriendin wilde verrassen. In verband met die
verrassing is ook een tussenlandingslocatie in Weert afgesproken, waarbij liever geen
grondpersoneel aanwezig moest zijn; zogenaamd om de verrassing niet te bederven.

Op 11 oktober 2017 heeft [medeverdachte 2] zich, met een bosje bloemen in de hand, gemeld op
Kempen Airport te Budel voor de geplande rondvlucht. Hij deed zich voor als [medeverdachte 8].
De politie heeft de verdachte – uiteraard – niet laten opstijgen en hem aangehouden.

Ondertussen stond nabij de locatie van de tussenlanding in Weert een lichtblauwe BMW 335i
gereed met daarin een viertal verdachten, waaronder [medeverdachte 5]. Naderhand is gebleken
dat de BMW was gestolen en voorzien van valse kentekenplaten. Als het arrestatieteam (AT) tot
aanhouding wil overgaan weet de BMW te ontkomen. Na een wilde achtervolging wordt de
verdachte [medeverdachte 4] aangehouden als bestuurder. De drie andere inzittenden zijn
ontkomen.

In de BMW 335i zijn twee autobanden, met daaraan blauwe touwen vastgeknoopt,
aangetroffen. Aan het uiteinde van het touw zat een karabijnhaak. Deze constructie was kennelijk
bedoeld om mee te nemen in de helikopter om zo [betrokkene 1] van de luchtplaats van P.I.
Roermond te kunnen takelen. De blauwe touwen zijn soortgelijk aan de restanten van blauw touw
die in de woning in de [a-straat] zijn aangetroffen. In de BMW lag verder een kartonnen doos met
zelfgemaakte (van grijze pvc buizen en schroeven) kraaienpoten, een zwarte jerrycan met gele
dop met benzine en vuurwerk (vuurpijlen).

Genoemde BMW is niet de enige gestolen auto waarvan de verdachten gebruik hebben gemaakt.
In de [b-straat] in Roermond zijn namelijk een gestolen BMW 550 (die daarvoor in Maarheeze
stond) en een gestolen Audi A4 klaargezet, elk met valse kentekenplaten. In de BMW 550 is een
rode plastic bak met soortgelijke kraaienpoten aangetroffen, een soortgelijke jerrycan benzine en
één vuurpijl.

Genoemde Audi A4 is met de BMW 550 in de ochtend van 11 oktober 2017 verplaatst naar Sint
Joost. Dat is ook in de nabijheid van P.I. Roermond. Rond het tijdstip van de geplande
bevrijdingsactie was enkel de Audi A4 bemand. In de Audi zaten de verdachten [betrokkene 2] als
bestuurder en [verdachte] als bijrijder. Kennelijk stond deze auto gereed om het verdere vervoer
van [betrokkene 1] na zijn ontsnapping uit de P.I. mogelijk te maken. Het is immers hoogst
onwaarschijnlijk dat met [betrokkene 1], hangend in of aan een autoband, lang zou zijn
rondgevlogen.

Ook [betrokkene 2] en [verdachte] zijn aanvankelijk aan de aanhouding door het AT ontkomen.
Dat resulteerde in een wilde achtervolging waarbij door leden van het AT op de Audi is geschoten.
Uiteindelijk is de Audi van de weg geramd en zijn de inzittenden gevlucht. [verdachte] heeft zich
vrij snel overgegeven en is aangehouden. [betrokkene 2] is blijven vluchten en op hem is
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2.14

2.15

2.16

2.17

2.18

2.19

2.20

2.21

vervolgens geschoten als gevolg waarvan hij is overleden.

Bij nader onderzoek aan de Audi blijkt dat daarin een soortgelijke rode bak met soortgelijke
kraaienpoten lag, een soortgelijke jerrycan met benzine en een plastic tasje met soortgelijke
vuurpijlen.

Door het arrestatieteam is tijdens de achtervolging van de Audi waargenomen dat daaruit een
langwerpige, zwarte tas is gegooid. Langs de vluchtroute is die dag een zwarte tas aangetroffen
met daarin twee gevulde patroonmagazijnen (merk CZ, model Cz58), aan elkaar vastgemaakt met
duct tape, en losse munitie. Een dag later wordt in de berm een, niet geladen, automatisch
vuurwapen aangetroffen van het merk Ceska Zbrojovka (CZ). Dat wapen lijkt op een zogenaamde,
en meer bekende, AK-47.

Op 13 november 2017 wordt op de [c-straat] te Maarheeze, de vluchtroute van de blauwe BMW
335i, een tas gevonden. Daarin zaten een automatisch vuurwapen (ook gelijkend op een AK-47),
twee gevulde patroonmagazijnen aan elkaar vastgemaakt met duct tape, een revolver van het
merk Smith & Wesson met patronen en een pistool van het merk Walther, inclusief
patroonmagazijn.

Uit forensisch onderzoek (scheurranden) is gebleken dat de kans dat de beide stukken duct
tape, zoals hiervoor onder 2.15 en 2.16 benoemd, oorspronkelijk één geheel hebben gevormd
waarbij de gescheiden uiteinden direct aan elkaar hebben gezeten zeer veel waarschijnlijker is
dan dat de twee tapedelen oorspronkelijk niet een geheel hebben gevormd.

Bij de doorzoeking in de [a-straat] is, in een afsluitbare muurkast in de slaapkamer, ook een
automatisch vuurwapen (Crevena Zastava; een aanvalsgeweer, ook gelijkend op een AK-47)
aangetroffen. In die kast lag verder nog een patroonmagazijn met 30 stuks munitie en een plastic
zakje met daarin 12 stuks munitie, kaliber .22 Long Rifle met bodemstempel REM (Remington) en
een schroefbare loopdop van een vuurwapen.

De verdachten hebben naast genoemde, gestolen, auto’s ook gebruik gemaakt van een
gehuurde Peugeot 208 met kenteken [kenteken 1] (hierna: de Peugeot 208) en een gehuurde
Opel Astra met kenteken [kenteken 2] (hierna: de Opel Astra). Beide auto’s zijn gehuurd op naam
van [betrokkene 3], adres: [d-straat 1]. Op het adres Sinjeur Semeynsstraat [d-straat 2] staat de
verdachte [medeverdachte 6] ingeschreven, op nummer [3] staat de verdachte [medeverdachte 8]
ingeschreven.

In de Opel Astra is later door de politie, in de kofferbak onder de mat, een pistool van het merk
Walther PPK met een daarop geschroefde geluiddemper aangetroffen. In het magazijn van het
pistool zaten acht patronen met bodemstempel REM. In de [a-straat] is de in 2.19 genoemde
munitie met bodemstempel REM aangetroffen. Deze bodemstempel kwam overeen met het
bodemstempel van de munitie uit de Walther en bovendien was de munitie uit de [a-straat] ook
geschikt om met de Walther verschoten te worden. De in 2.19 genoemde schroefbare loopdop
komt qua maatvoering overeen met de ontbrekende loopdop (die zal zijn verwijderd in verband
met de opgeschroefde geluiddemper) op de Walther.

In de P.I. Roermond zou [betrokkene 1] om 13:55 uur gaan luchten, maar dat is – na contact met
de politie – door medewerkers van de P.I. verhinderd. [betrokkene 1] bleek in bezit van twee
mobiele telefoons. Met één daarvan stond hij in contact met de verdachten.

(...)

4 Poging of voorbereidingshandelingen

(…)
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4.3

4.4

4.12

4.13

4.14

Het hof stelt voorop dat een poging tot het plegen van een misdrijf eerst strafbaar is wanneer het
voornemen van de dader daartoe zich door een begin van uitvoering heeft geopenbaard. De vraag
of sprake is van zo’n strafbare poging laat zich niet - in elk geval niet in alle gevallen – eenvoudig
beantwoorden. Dat geldt te meer wanneer sprake is van een formeel omschreven delict; kort
gezegd als het verrichten van een bepaalde gedraging - onafhankelijk van het gevolg - strafbaar
is gesteld. Het begin van een uitvoering laat zich dan niet eenvoudig onderscheiden van de
voltooiing van het delict. Bij formele delicten met ook een materiële component zit er wat meer
ruimte tussen de eerste uitvoeringshandeling en de voltooiing van het delict. Dat geldt te meer
voor materieel omschreven delicten; kort gezegd als het intreden van een bepaald gevolg
strafbaar is gesteld.

Volgens de Hoge Raad is sprake van een begin van uitvoering in het geval de door de verdachte
verrichte gedragingen naar hun uiterlijke verschijningsvorm in voldoende concrete mate waren
gericht op de voltooiing van het misdrijf. Dit criterium is algemeen geformuleerd en de
jurisprudentie ter zake is dan ook erg casuïstisch. Het komt uiteindelijk aan op de beoordeling van
de feiten en omstandigheden van het concreet voorliggende geval. Uit hetgeen onder 4.3 is
overwogen volgt dat bij die beoordeling mede de delictsomschrijving moet worden betrokken. In
dit geval de bevrijding van een gevangene en de kaping van een luchtvaartuig (helikopter).

(...)

Poging bevrijding

Dan komt het hof toe aan de vraag of een poging tot bevrijding van een gevangene kan worden
bewezen. Daarbij stelt het hof voorop dat de vrijspraak voor de poging tot kaping niet zonder
meer tot gevolg heeft dat de poging tot bevrijding evenmin kan worden bewezen. Zoals reeds
overwogen hangt de beoordeling van de feiten nauw samen met de delictsomschrijving.

Bovendien, het zij herhaald, was het de verdachten niet primair te doen om de kaping, maar om
de bevrijding van [betrokkene 1] uit de P.I. Roermond. Beoordeeld moet worden welke
gedragingen de verdachten in verband daarmee hebben verricht en of die, in het licht van de
delictsomschrijving, naar hun uiterlijke verschijningsvorm in voldoende concrete mate waren
gericht op de voltooiing daarvan.

De bevrijding van een gevangene is strafbaar gesteld in artikel 191 Sr. Dat artikel kent twee
varianten: óf het daadwerkelijk bevrijden van iemand, óf het bij zijn zelfbevrijding behulpzaam
zijn. Die laatste variant, die ook voltooid kan zijn zonder dat de gevangene is ontsnapt, speelt in
deze zaak geen rol. Strikt genomen staat in de tenlastelegging wel ‘of bij zijn zelfbevrijding
behulpzaam zijn’, maar de ten laste gelegde feitelijke gedragingen betreffen alle handelingen van
de verdachten. Niet ten laste zijn gelegd gedragingen waaruit blijkt dat het initiatief tot de
bevrijding van de gevangene afkomstig is, noch blijkt daarvan uit het dossier. Het gaat dus om het
daadwerkelijk bevrijden van een gevangene, een delict met een - zoals onder 4.3 geduid -
(sterke) materiële component. Pas in het geval de gevangene daadwerkelijk is bevrijd, is sprake
van een voltooid delict.

Uit de feiten en omstandigheden die onder 2 en 3 zijn opgesomd valt af te leiden dat de
verdachten gedurende een langere periode bezig zijn geweest dat gevolg, de daadwerkelijke
bevrijding van [betrokkene 1], te bewerkstelligen. Opgesomd en samengevat betreft het onder
meer de volgende gedragingen:

- ter voorbereiding van de bevrijding eind juli 2017 een woning ([a-straat 1] te [plaats]) huren;

- die woning in elk geval gebruiken om kraaienpoten te vervaardigen, de (hijs)constructie met
autobanden en touwen te maken om de gevangene van de luchtplaats te takelen en de
helikopterpiloot tijdelijk onder te brengen;

- het in september 2017 uit Colombia laten overkomen van deze helikopterpiloot;
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4.15

2.3.1

2.3.2

4.16

- het meermalen organiseren van ontmoetingen met de helikopterpiloot en hem instructies geven
over de uitvoering van de kaping en bevrijding;

- het huren van een helikopter voor vier passagiers en het afspreken van een vertreklocatie en
tussenlandingslocatie;

- het (tweemaal) gezamenlijk overnachten in een nabij de vertreklocatie van de helikopter gelegen
hotel;

- het organiseren van gestolen (vlucht)auto’s met valse kentekenplaten;

- het afleveren van de zogenaamde huurder van de helikopter bij de vertrekplaats;

- het wachten op de komst van de helikopter op de tussenlandingslocatie in een auto met daarin
wapens, de Colombiaanse helikopterpiloot en middelen om eventueel aan de politie te ontvluchten
(kraaienpoten) en sporen weg te maken (benzine en vuurpijlen);

- het gedurende de uitvoering van deze bevrijdingsactie onderling telefonisch overleg voeren over
het vertrekmoment van de helikopter in verband met de luchttijd van de gevangene;

- het telefonisch contact onderhouden met de gevangene zelf rond het tijdstip van zijn geplande
bevrijding;

- het nabij de P.I. Roermond wachten in een (vlucht)auto met daarin ook een wapen en middelen
om eventueel aan de politie te ontvluchten (kraaienpoten) en sporen weg te maken (benzine en
vuurpijlen).

Een belangrijk deel van de hier opgesomde feiten en omstandigheden is ook omschreven in de
tenlastelegging en kan zodoende bewezen worden.

Deze opsomming maakt duidelijk dat sprake was van een niet eenvoudig uit te voeren
bevrijdingsoperatie met een sterk planmatig karakter. Om kans van slagen te hebben dienden
verschillende verdachten op verschillende momenten een taak uit te voeren, dan wel zich daartoe
gereed te houden. Aan die gedragingen is feitelijk uitvoering gegeven. In een aantal zaken is nog
naar voren gebracht dat het gereed houden van de (vlucht)auto - de Audi A4 - nabij de P.I.
Roermond geen rol speelde bij de bevrijding. Dat betoog steunt naar het oordeel van het hof op
een te enge uitleg van het begrip ‘bevrijden’ zoals bedoeld in artikel 191 Sr. Van een voltooide
bevrijding zou niet zonder meer sprake zijn geweest indien de gevangene zou zijn opgehesen
vanaf de luchtplaats en boven de muren van de P.I. bungelde. Het gereed houden van de
(vlucht)auto voor het verdere vervoer van de gevangene om hem definitief buiten het
onmiddellijke bereik van de justitiële autoriteiten te brengen, maakte wezenlijk onderdeel uit van
het ontsnappingsplan (vgl. ECLI:NL:HR:1997:ZD0161).

Alles afwegende komt het hof tot de slotsom dat de te bewijzen gedragingen van de verdachten
naar hun uiterlijke verschijningsvorm in voldoende concrete mate waren gericht op de voltooiing
van de bevrijding van [betrokkene 1]. De poging tot bevrijding, zoals omschreven onder feit 2
primair, kan daarom worden bewezen.”

Artikel 45 lid 1 van het Wetboek van Strafrecht (hierna: Sr) luidt:

“Poging tot misdrijf is strafbaar, wanneer het voornemen van de dader zich door een begin
van uitvoering heeft geopenbaard.”

Voor een strafbare poging is vereist dat er gedragingen zijn verricht die kunnen worden
beschouwd als een begin van uitvoering van het voorgenomen misdrijf. Dat is het geval bij
gedragingen die naar hun uiterlijke verschijningsvorm zijn gericht op de voltooiing van het
voorgenomen misdrijf (vgl. HR 24 oktober 1978, ECLI:NL:HR:1978:AC6373).
De vraag of sprake is van zulke gedragingen, laat zich niet in algemene zin beantwoorden.
Het komt aan op een beoordeling van de concrete omstandigheden van het geval. Algemene
regels kunnen daarvoor niet worden gegeven. 
Uit eerdere rechtspraak kan wel het volgende worden afgeleid. Een belangrijke
beoordelingsfactor is hoe dicht de vastgestelde gedragingen bij de voltooiing van het
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voorgenomen misdrijf lagen, bijvoorbeeld in tijd en/of plaats, en hoe concreet deze daarop
waren gericht. Daarmee wordt ook afbakening van de poging ten opzichte van de strafbare
voorbereiding bevorderd. Verder kan het bij poging gaan om een samenstel van
gedragingen, met inbegrip van die van eventuele deelnemers. De aard van het misdrijf kan
van belang zijn, maar niet noodzakelijk is dat al een bestanddeel van het misdrijf is vervuld.

Het hof heeft geoordeeld dat sprake is van een strafbare poging om [betrokkene 1] uit de
Penitentiaire Inrichting te Roermond te bevrijden. Daartoe heeft het hof in de kern vastgesteld dat
met het in rechtsoverweging 4.1.4 van zijn arrest genoemde samenstel van gedragingen van alle
betrokkenen in vergaande mate al feitelijk uitvoering is gegeven aan de op de bevrijding van
[betrokkene 1] gerichte actie met een sterk planmatig karakter en dat deze voorgenomen
bevrijdingsactie kort daarna zou zijn voltooid als de politie niet had ingegrepen door de helikopter
niet te laten opstijgen en door op te treden jegens de personen in de BMW en de Audi, die zich
bevonden op de locatie van de beoogde tussenlanding respectievelijk in de nabijheid van de
penitentiaire inrichting. Dat oordeel getuigt, gelet op wat onder 2.3.2 is vooropgesteld, niet van
een onjuiste rechtsopvatting en is toereikend gemotiveerd.

Het cassatiemiddel faalt in zoverre.

De Hoge Raad heeft ook de overige klachten over de uitspraak van het hof beoordeeld. De uitkomst
hiervan is dat ook deze klachten niet kunnen leiden tot vernietiging van die uitspraak. De Hoge Raad
hoeft niet te motiveren waarom hij tot dit oordeel is gekomen. Bij de beoordeling van deze klachten is
het namelijk niet nodig om antwoord te geven op vragen die van belang zijn voor de eenheid of de
ontwikkeling van het recht (zie artikel 81 lid 1 van de Wet op de rechterlijke organisatie).

De Hoge Raad verwerpt het beroep.

Dit arrest is gewezen door de vice-president J. de Hullu als voorzitter, en de raadsheren Y. Buruma,
A.L.J. van Strien, M.J. Borgers en A.E.M. Röttgering, in bijzijn van de waarnemend griffier S.P. Bakker, en
uitgesproken ter openbare terechtzitting van 30 maart 2021.

3 Beoordeling van de cassatiemiddelen voor het overige

4 Beslissing
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[verdachte] ,

geboren te [geboorteplaats] op [geboortedatum] 1998,

hierna: de verdachte.

1.  De verdachte is bij arrest van 6 maart 2020 door het gerechtshof Amsterdam wegens 1. meer
subsidiair “voorbereiding van het in zijn macht brengen/het in zijn macht houden/het van de route
doen afwijken van een luchtvaartuig door geweld en/of bedreiging met geweld, door twee of meer
personen gezamenlijk gepleegd”, 2. primair “medeplegen van poging tot opzettelijk iemand, op
openbaar gezag of krachtens rechterlijke uitspraak of beschikking van de vrijheid beroofd,
bevrijden” en 3. ten aanzien van verschillende (onderdelen van) vuurwapens en munitie
“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 II, meermalen gepleegd”,
“medeplegen van 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, 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 (vuur)wapen van categorie III meermalen gepleegd”,
veroordeeld tot een gevangenisstraf voor de duur van drie jaren, met aftrek als bedoeld in art.
27(a) Sr. Voorts zijn beslissingen genomen ten aanzien van in beslag genomen voorwerpen, een en
ander zoals vermeld in het bestreden arrest.

2.  De zaak hangt samen met de zaken tegen de medeverdachten met zaaknummers 20/00935 (
[medeverdachte 1] ), 20/00934 ( [medeverdachte 2] ), 20/00997 ( [medeverdachte 3] ), 20/01090 (
[medeverdachte 4] ), 20/00995 ( [medeverdachte 5] ), 20/01007 ( [medeverdachte 6] ), 20/01082 (
[medeverdachte 7] ) en 20/01095 ( [medeverdachte 8] ). In deze zaken zal ik vandaag ook
concluderen.

3.  Het cassatieberoep is ingesteld namens de verdachte. Mr. T.E. Korff, advocaat te Amsterdam-
Duivendrecht, heeft vier middelen van cassatie voorgesteld.

4.  In deze conclusie zal ik eerst schetsen waarover de zaak gaat. Vervolgens geef ik feitelijke
vaststellingen van het hof weer, die voor de bespreking van de middelen van cassatie van belang
zijn. Ten slotte bespreek ik de middelen en kom ik tot een slotsom.

5. Het gaat in deze zaak om het volgende. De verdachte heeft op 11 oktober 2017 met negen
anderen geprobeerd om met behulp van een helikopter [betrokkene 1] uit de Penitentiaire Inrichting
(P.I.) Roermond te bevrijden. Een van de verdachten heeft daartoe onder valse voorwendselen een
(begeleide) rondvlucht met een helikopter geboekt. Daarbij heeft hij voorgewend dat hij zijn vriendin
met die rondvlucht wilde verrassen. De helikopter zou vertrekken van Budel en een tussenlanding
maken te Weert, waar de vriendin zou worden opgehaald. In werkelijkheid was het plan van de
verdachten de ingehuurde piloot op de tussenlandingsplaats te overmeesteren en vanaf daar de
daartoe speciaal uit Colombia overgekomen [medeverdachte 5] de helikopter te laten besturen. De
helikopter zou vervolgens koers zetten naar Roermond, waar [betrokkene 1] , die van het plan op de
hoogte was en via een telefoon met medeverdachten in verbinding stond, van de luchtplaats zou
worden opgehaald.

6. Zo ver is het echter niet gekomen. Bij een eerdere boeking voor 4 oktober 2017 kreeg de
contactpersoon van het helikopterbedrijf argwaan. Daarop werd contact gezocht met de
luchtvaartpolitie. Het verdere contact tussen het helikopterbedrijf en de verdachten is vervolgens
overgenomen door de politie in het kader van een pseudodienstverleningstraject. Ook anderszins
heeft opsporingsonderzoek plaatsgevonden, waardoor kon worden voorkomen dat een van de
verdachten met de helikopter op 11 oktober 2017 vanaf Kempen Airport in Budel zou opstijgen. De

Het cassatieberoep

De zaak
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2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

beweerde afnemer van de rondvlucht is daar om 13.46 uur aangehouden toen hij zich op de
afgesproken plek meldde met een bos bloemen voor zijn ‘vriendin’.

7. Om 13.55 uur zou [betrokkene 1] worden gelucht. Ook het luchten is belet. Vier van de verdachten,
onder wie de Colombiaanse piloot, stonden in een gestolen auto in de buurt van de plaats van de
tussenlanding te wachten. In de auto werden onder meer wapens, middelen om bij de bevrijding van
[betrokkene 1] te gebruiken (een touw met autobanden), middelen om aan de politie te ontkomen
(kraaienpoten) en middelen om sporen weg te maken (benzine en vuurpijlen) aangetroffen. De
bestuurder kon na een achtervolging worden aangehouden. Twee anderen stonden in de nabijheid
van de penitentiaire inrichting klaar in een gestolen auto met daarin een wapen en middelen om aan
de politie te ontkomen en sporen weg te maken, met de kennelijke bedoeling het verdere vervoer van
[betrokkene 1] te verzorgen. Bij hun vluchtpoging voor de politie is [betrokkene 2] om het leven
gekomen.

8. Het hof heeft de volgende feiten vastgesteld:

“2.1 De zaak draait kort gezegd om het plan [betrokkene 1] (hierna: [betrokkene 1] ) uit de
Penitentiaire Inrichting (P.I.) Roermond te bevrijden met behulp van een gekaapte helikopter. Dat uit
de bewijsmiddelen blijkt van dit plan is door de verdediging niet bestreden. Evenmin is bestreden dat
het de bedoeling was dat de eenmaal gekaapte helikopter zou worden bestuurd door de daarvoor
speciaal uit Colombia overgekomen medeverdachte [medeverdachte 5] .

Het was aanvankelijk de bedoeling [betrokkene 1] op 4 oktober 2017 te bevrijden. Door een
persoon die opgaf te zijn [medeverdachte 8] (hierna ook wel genoemd: [medeverdachte 8] ) is
getracht om bij [A] een helikopter te huren. Hij vertelde dat hij een rondvlucht wilde maken met
zijn vriendin en dat hij op 4 oktober 2017 wilde vertrekken van heliplatform Heythuysen (Limburg).
De helikopter die hij wilde huren was geschikt om vier passagiers te vervoeren. Mede omdat de
huurder vertelde dat hij afkomstig was uit Amsterdam, wekte dit argwaan. Daarop is contact
gezocht met de luchtvaartpolitie. Vervolgens is een pseudodienstverleningstraject opgestart
waarbij het contact met [A] werd overgenomen door de politie. Daarnaast zijn telefoongesprekken
afgeluisterd en is een aantal in beeld gekomen verdachten geobserveerd. De rondvlucht is in
eerste instantie geannuleerd. Daarna is afgesproken de rondvlucht op 11 oktober 2017 te maken.
De huurder zou zich om 13.30 uur melden op Kempen Airport in Budel (Noord- Brabant). De
helikopter zou daar opstijgen en in Weert (Limburg) een tussenlanding maken om de ‘vriendin’ van
de huurder op te halen.

Uit het dossier blijkt dat [medeverdachte 5] van Bogota (Colombia) naar Brussel is gevlogen en
daar op 27 september 2017 is geland. Hij zou aanvankelijk weer terugvliegen op 8 oktober 2017,
maar de terugvlucht is – kennelijk in verband met de uitgestelde helikoptervlucht – door hemzelf
op 8 oktober 2017 omgeboekt naar 14 oktober 2017.

[medeverdachte 5] verbleef in een hotel in Brussel. Daar is hij op 28 en 30 september 2017
opgehaald en naar café [B] in Roosendaal gebracht, waar besprekingen hebben plaatsgevonden
over de op handen zijnde bevrijdingsactie. Dat [medeverdachte 5] hier is geweest volgt uit zijn
eigen verklaring en de gegevens uit zijn iPad, waaruit blijkt dat die op 28 en 30 september 2017
verbinding heeft gemaakt met het wifi-netwerk van [B] .

De nacht voor de op 4 oktober 2017 geplande helikoptervlucht heeft een aantal verdachten,
waaronder [medeverdachte 5] , verbleven in ‘ [C] ’ in Eindhoven.

Nadat de eerste helikoptervlucht is geannuleerd heeft [medeverdachte 5] vanaf 8 oktober 2017
verbleven in een woning aan de [a-straat 1] te [plaats] . Die woning blijkt, gelet op dat verblijf van
[medeverdachte 5] , en de aangetroffen spullen die in verband kunnen worden gebracht met de
bevrijdingsactie (zoals blauwe touwen en restanten van het vervaardigen van kraaienpoten),
louter te zijn gebruikt voor de beoogde strafbare feiten. De huurder, verdachte [medeverdachte 2]
(hierna ook wel genoemd: [medeverdachte 2] ), heeft in elk geval niet verklaard dat de woning
voor (ook) andere doeleinden werd gebruikt en anderszins is daarvan niet gebleken.

Feitelijke vaststellingen van het hof
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Tussen 9 oktober en de geplande vlucht op 11 oktober 2017 is door een aantal verdachten
verschillende keren een Praxis bezocht. Daar zijn goederen gekocht die in verband kunnen worden
gebracht met de bevrijdingsactie, zoals grijze pvc buizen en schroeven, waarmee de kraaienpoten
zijn gemaakt. In de tussentijd is met [A] , althans met een verbalisant die zich voordeed als een
medewerker, een nieuwe afspraak gemaakt voor een helikoptervlucht. Daarbij is voorgewend dat
[medeverdachte 8] de huurder was en hij diens vriendin wilde verrassen. In verband met die
verrassing is ook een tussenlandingslocatie in Weert afgesproken, waarbij liever geen
grondpersoneel aanwezig moest zijn; zogenaamd om de verrassing niet te bederven.

Op 11 oktober 2017 heeft [medeverdachte 2] zich, met een bosje bloemen in de hand, gemeld op
Kempen Airport te Budel voor de geplande rondvlucht. Hij deed zich voor als [medeverdachte 8] .
De politie heeft de verdachte – uiteraard – niet laten opstijgen en hem aangehouden.

Ondertussen stond nabij de locatie van de tussenlanding in Weert een lichtblauwe BMW 335i
gereed met daarin een viertal verdachten, waaronder [medeverdachte 5] . Naderhand is gebleken
dat de BMW was gestolen en voorzien van valse kentekenplaten. Als het arrestatieteam (AT) tot
aanhouding wil overgaan weet de BMW te ontkomen. Na een wilde achtervolging wordt de
verdachte [medeverdachte 4] aangehouden als bestuurder. De drie andere inzittenden zijn
ontkomen.

In de BMW 335i zijn twee autobanden, met daaraan blauwe touwen vastgeknoopt,
aangetroffen. Aan het uiteinde van het touw zat een karabijnhaak. Deze constructie was kennelijk
bedoeld om mee te nemen in de helikopter om zo [betrokkene 1] van de luchtplaats van P.I.
Roermond te kunnen takelen. De blauwe touwen zijn soortgelijk aan de restanten van blauw touw
die in de woning in de [a-straat] zijn aangetroffen. In de BMW lag verder een kartonnen doos met
zelfgemaakte (van grijze pvc buizen en schroeven) kraaienpoten, een zwarte jerrycan met gele
dop met benzine en vuurwerk (vuurpijlen).

Genoemde BMW is niet de enige gestolen auto waarvan de verdachten gebruik hebben gemaakt.
In de [b-straat] in Roermond zijn namelijk een gestolen BMW 550 (die daarvoor in Maarheeze
stond) en een gestolen Audi A4 klaargezet, elk met valse kentekenplaten. In de BMW 550 is een
rode plastic bak met soortgelijke kraaienpoten aangetroffen, een soortgelijke jerrycan benzine en
één vuurpijl.

Genoemde Audi A4 is met de BMW 550 in de ochtend van 11 oktober 2017 verplaatst naar Sint
Joost. Dat is ook in de nabijheid van P.I. Roermond. Rond het tijdstip van de geplande
bevrijdingsactie was enkel de Audi A4 bemand. In de Audi zaten de verdachten [betrokkene 2] als
bestuurder en [verdachte] als bijrijder. Kennelijk stond deze auto gereed om het verdere vervoer
van [betrokkene 1] na zijn ontsnapping uit de P.I. mogelijk te maken. Het is immers hoogst
onwaarschijnlijk dat met [betrokkene 1] , hangend in of aan een autoband, lang zou zijn
rondgevlogen.

Ook [betrokkene 2] en [verdachte] zijn aanvankelijk aan de aanhouding door het AT ontkomen.
Dat resulteerde in een wilde achtervolging waarbij door leden van het AT op de Audi is geschoten.
Uiteindelijk is de Audi van de weg geramd en zijn de inzittenden gevlucht. [verdachte] heeft zich
vrij snel overgegeven en is aangehouden. [betrokkene 2] is blijven vluchten en op hem is
vervolgens geschoten als gevolg waarvan hij is overleden.

Bij nader onderzoek aan de Audi blijkt dat daarin een soortgelijke rode bak met soortgelijke
kraaienpoten lag, een soortgelijke jerrycan met benzine en een plastic tasje met soortgelijke
vuurpijlen.

Door het arrestatieteam is tijdens de achtervolging van de Audi waargenomen dat daaruit een
langwerpige, zwarte tas is gegooid. Langs de vluchtroute is die dag een zwarte tas aangetroffen
met daarin twee gevulde patroonmagazijnen (merk CZ, model Cz58), aan elkaar vastgemaakt met
duct tape, en losse munitie. Een dag later wordt in de berm een, niet geladen, automatisch
vuurwapen aangetroffen van het merk Ceska Zbrojovka (CZ). Dat wapen lijkt op een zogenaamde,
en meer bekende, AK-47.

Op 13 november 2017 wordt op de [c-straat] te Maarheeze, de vluchtroute van de blauwe BMW
335i, een tas gevonden. Daarin zaten een automatisch vuurwapen (ook gelijkend op een AK-47),
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2.17

2.18

2.19

2.20

2.21

twee gevulde patroonmagazijnen aan elkaar vastgemaakt met duct tape, een revolver van het
merk Smith & Wesson met patronen en een pistool van het merk Walther, inclusief
patroonmagazijn.

Uit forensisch onderzoek (scheurranden) is gebleken dat de kans dat de beide stukken duct
tape, zoals hiervoor onder 2.15 en 2.16 benoemd, oorspronkelijk één geheel hebben gevormd
waarbij de gescheiden uiteinden direct aan elkaar hebben gezeten zeer veel waarschijnlijker is
dan dat de twee tapedelen oorspronkelijk niet een geheel hebben gevormd.

Bij de doorzoeking in de [a-straat] is, in een afsluitbare muurkast in de slaapkamer, ook een
automatisch vuurwapen (Crevena Zastava; een aanvalsgeweer, ook gelijkend op een AK-47)
aangetroffen. In die kast lag verder nog een patroonmagazijn met 30 stuks munitie en een plastic
zakje met daarin 12 stuks munitie, kaliber .22 Long Rifle met bodemstempel REM (Remington) en
een schroefbare loopdop van een vuurwapen.

De verdachten hebben naast genoemde, gestolen, auto’s ook gebruik gemaakt van een
gehuurde Peugeot 208 met kenteken [kenteken 1] (hierna: de Peugeot 208) en een gehuurde
Opel Astra met kenteken [kenteken 2] (hierna: de Opel Astra). Beide auto’s zijn gehuurd op naam
van [betrokkene 3] , adres: [d-straat 1] . Op het adres [d-straat 2] staat de verdachte
[medeverdachte 6] ingeschreven, op nummer [3] staat de verdachte [medeverdachte 8]
ingeschreven.

In de Opel Astra is later door de politie, in de kofferbak onder de mat, een pistool van het merk
Walther PPK met een daarop geschroefde geluiddemper aangetroffen. In het magazijn van het
pistool zaten acht patronen met bodemstempel REM. In de [a-straat] is de in 2.19 genoemde
munitie met bodemstempel REM aangetroffen. Deze bodemstempel kwam overeen met het
bodemstempel van de munitie uit de Walther en bovendien was de munitie uit de [a-straat] ook
geschikt om met de Walther verschoten te worden. De in 2.19 genoemde schroefbare loopdop
komt qua maatvoering overeen met de ontbrekende loopdop (die zal zijn verwijderd in verband
met de opgeschroefde geluiddemper) op de Walther.

In de P.I. Roermond zou [betrokkene 1] om 13:55 uur gaan luchten, maar dat is – na contact met
de politie – door medewerkers van de P.I. verhinderd. [betrokkene 1] bleek in bezit van twee
mobiele telefoons. Met één daarvan stond hij in contact met de verdachten.”

9. Het hof heeft vastgesteld dat de verdachte gebruikmaakte van een telefoonnummer dat was
gekoppeld aan het IMEI-nummer van de telefoon die in de hiervoor genoemde Opel Astra is
aangetroffen. Op deze telefoon werden dactyloscopische sporen aangetroffen die “geïdentificeerd zijn
op” de verdachte. Het hof gaat ervan uit dat de verdachte de gebruiker was van dat telefoonnummer.
Het hof gaat er voorts vanuit dat de verdachte met een aantal medeverdachten in de nacht van 3 op 4
oktober 2017 in [C] te Eindhoven verbleef, terwijl de bevrijdingsactie aanvankelijk zou plaatsvinden op
4 oktober 2017. Het hof stelt daarnaast vast dat de verdachte samen met [medeverdachte 2] op 10
oktober 2017 in Amsterdam een winkel van Praxis bezoekt, waar [medeverdachte 2] een doos
schroeven en twee spanbanden koopt.

10. Over de betrokkenheid van de verdachte op 11 oktober 2017 heeft het hof verder het volgende
vastgesteld. In de nacht van 10 op 11 oktober 2017 heeft de verdachte met [medeverdachte 2]
afgestemd welke route de beide voertuigen die zij bestuurden zouden rijden, waarna de Opel Astra
waarin de verdachte zat onder meer langs de verblijfplaats van [medeverdachte 5] is gereden. Later
op de dag neemt de verdachte plaats in de Opel Corsa, in de BMW 550 en in de Audi A4. De auto’s
rijden rondjes in de buurt van Sint Joost. Het moet volgens het hof de verdachte zijn geweest die
tijdens de vlucht voor de politie een wapen en munitie uit de Audi heeft gegooid. Ten aanzien van de
rol van de verdachte heeft het hof in het bijzonder acht geslagen op het wapen dat in de Opel Astra is
gevonden. Het hof ziet een betekenisvol verband tussen de omstandigheid dat de verdachte als
donor van het DNA-materiaal dat is gevonden op dat wapen kan worden aangemerkt en de vindplaats
daarvan in de Opel Astra. Dat is immers de auto waarmee [medeverdachte 2] is afgezet bij Kempen
Airport. Kennelijk heeft [medeverdachte 8] geaarzeld dat wapen mee te nemen in de helikopter.

De rol van de verdachte
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11. Het zijn onder meer deze omstandigheden die het hof in onderlinge samenhang en in samenhang
met de gedragingen van de medeverdachten in hoge mate redengevend acht voor het bewijs van de
betrokkenheid van de verdachte bij de bewezen verklaarde feiten. Gelet hierop had het volgens het
hof op de weg van verdachte gelegen om een aannemelijke, die redengevendheid ontzenuwende
verklaring te geven. In plaats daarvan heeft de verdachte zich op zijn zwijgrecht beroepen. Het hof
komt tot de slotsom dat de verdachte wist van het plan om een gedetineerde uit de P.I. Roermond te
bevrijden en in verband daarmee een helikopter te kapen. Hij was daarbij al in een vroeg stadium
betrokken en heeft daarbij een actieve rol gehad.

12. In de schriftuur wordt met vier middelen tegen de bestreden uitspraak opgekomen. Het eerste
middel is gericht tegen de bewezenverklaring van het medeplegen van een poging tot bevrijding van
een gevangene (feit 2). Het tweede en derde middel bevatten bewijsklachten ten aanzien van het
onder 1 bewezen verklaarde medeplegen van de voorbereiding van de helikopterkaping. Het vierde
middel betreft een bewijsklacht ten aanzien van het medeplegen van het voorhanden hebben van
vuurwapens en munitie in de BMW die in Weert is aangetroffen (feit 3 onder e). In het onderstaande
bespreek ik de middelen in de volgorde waarin deze in de schriftuur worden gepresenteerd.

13. Het eerste middel bevat de klacht dat het oordeel van het hof dat de onder 2 primair bewezen
verklaarde gedragingen naar hun uiterlijke verschijningsvorm in voldoende concrete mate waren
gericht op de voltooiing van de bevrijding van [betrokkene 1] blijk geeft van een onjuiste
rechtsopvatting, althans dat de bewezenverklaring niet naar de eis van de wet met redenen is
omkleed.

14. Ten laste van de verdachte is onder 2 primair bewezen verklaard dat:

“hij in de periode van 1 september 2017 tot en met 11 oktober 2017 in Nederland, ter uitvoering van
het door verdachte voorgenomen misdrijf om tezamen en in vereniging met anderen opzettelijk
[betrokkene 1] , die krachtens rechterlijke uitspraak van de vrijheid was beroofd, te weten een
veroordeling door de Meervoudige Strafkamer van de rechtbank te Amsterdam wegens overtreding
van artikel 289 juncto 47 juncto 48 van het Wetboek van Strafrecht, te bevrijden en daartoe tezamen
en in vereniging met anderen,

- bij [A] een vlucht met een helikopter voor vier/vijf personen heeft geboekt voor 4 oktober 2017 en
daarna, na wijziging, voor 11 oktober 2017 rond 13.30 uur vanaf het heliplatform in Heythuijsen in de
provincie Limburg met een tussenlanding te Weert en

- vervolgens na diverse telefonische contacten met [A] een wijziging van de vertreklocatie (vanaf
Budel) is overeengekomen en

- nadat zij (eerst de nacht van 3 op 4 oktober 2017 en daarna, na wijziging van de boekingsdatum) de
nacht van 10 op 11 oktober 2017 hadden doorgebracht en zich hadden verzameld in hotelkamers in
Eindhoven op 11 oktober 2017 naar de vertreklocatie te Budel is gegaan vanaf waar de gehuurde
helikopter zou vertrekken en

- zich heeft gemeld bij het heliplatform te Budel en zich heeft geïdentificeerd als [medeverdachte 8] en
zich heeft voorgedaan als de bonafide huurder van de helikopter en

- vervolgens telefonisch contact heeft gehad met zijn medeverdachten dat de vlucht met voornoemd
luchtvaartuig vanaf Budel naar de tussenlandingslocatie in Weert doorgang zou vinden en

- in gezelschap van een medeverdachte die piloot is, in een (gestolen) BMW voorzien van (valse)
kentekenplaten [kenteken 4] , in welk voertuig zich vuurwapens en munitie en een jerrycan benzine
en zelf gemaakte kraaienpoten en vuurpijlen en touw met autobanden bevonden, op het afgesproken
tijdstip naar de tussenlandingslocatie te Weert is gereden en daar in voornoemde BMW de landing van
de te kapen helikopter heeft afgewacht en

- in de omgeving van de beoogde bevrijdingslocatie, zijnde de Penitentiaire Inrichting te Roermond de
komst van voornoemd luchtvaartuig heeft afgewacht in een (gestolen) Audi, voorzien van (valse)

De middelen
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kentekenplaten [kenteken 3] , in welk voertuig zich een vuurwapen en munitie bevonden en een
jerrycan met benzine en zelf gemaakte kraaienpoten en vuurpijlen teneinde een in deze Penitentiaire
Inrichting gedetineerd zijnde persoon te bevrijden.”

15. Deze bewezenverklaring steunt op de inhoud van 115 bewijsmiddelen, zoals opgenomen in bijlage
II bij het arrest. Voor de feitelijke vaststellingen, ook over de rol van de verdachte, verwijs ik naar
hetgeen hiervoor onder 8 tot en met 11 is weergegeven.

16. Het hof heeft de verdachte vrijgesproken van de onder 1 primair en 1 subsidiair ten laste gelegde
deelneming aan een poging tot kaping. Tegen dit onderdeel van de bestreden uitspraak is geen klacht
gericht, waardoor dit in cassatie niet ter toetsing voorligt. Onder verwijzing naar de motivering in het
vonnis van de rechtbank, acht het hof de voorbereidingshandelingen ten aanzien van de kaping wel
bewezen.

17. Vervolgens heeft het hof, voor zover relevant voor de beoordeling van het middel, ten aanzien van
de poging bevrijding de volgende bewijsoverwegingen in het arrest opgenomen:

“4.12 Dan komt het hof toe aan de vraag of een poging tot bevrijding van een gevangene kan worden
bewezen. Daarbij stelt het hof voorop dat de vrijspraak voor de poging tot kaping niet zonder meer
tot gevolg heeft dat de poging tot bevrijding evenmin kan worden bewezen. Zoals reeds overwogen
hangt de beoordeling van de feiten nauw samen met de delictsomschrijving.

Bovendien, het zij herhaald, was het de verdachten niet primair te doen om de kaping, maar om de
bevrijding van [betrokkene 1] uit de P.I. Roermond. Beoordeeld moet worden welke gedragingen de
verdachten in verband daarmee hebben verricht en of die, in het licht van de delictsomschrijving, naar
hun uiterlijke verschijningsvorm in voldoende concrete mate waren gericht op de voltooiing daarvan.

De bevrijding van een gevangene is strafbaar gesteld in artikel 191 Sr. Dat artikel kent twee
varianten: óf het daadwerkelijk bevrijden van iemand, óf het bij zijn zelfbevrijding behulpzaam
zijn. Die laatste variant, die ook voltooid kan zijn zonder dat de gevangene is ontsnapt, speelt in
deze zaak geen rol. Strikt genomen staat in de tenlastelegging wel ‘of bij zijn zelfbevrijding
behulpzaam zijn’, maar de ten laste gelegde feitelijke gedragingen betreffen alle handelingen van
de verdachten. Niet ten laste zijn gelegd gedragingen waaruit blijkt dat het initiatief tot de
bevrijding van de gevangene afkomstig is, noch blijkt daarvan uit het dossier. Het gaat dus om het
daadwerkelijk bevrijden van een gevangene, een delict met een - zoals onder 4.3 geduid -
(sterke) materiële component. Pas in het geval de gevangene daadwerkelijk is bevrijd, is sprake
van een voltooid delict.

Uit de feiten en omstandigheden die onder 2 en 3 zijn opgesomd valt af te leiden dat de
verdachten gedurende een langere periode bezig zijn geweest dat gevolg, de daadwerkelijke
bevrijding van [betrokkene 1] , te bewerkstelligen. Opgesomd en samengevat betreft het onder
meer de volgende gedragingen:

ter voorbereiding van de bevrijding eind juli 2017 een woning ( [a-straat 1] te [plaats] ) huren;
die woning in elk geval gebruiken om kraaienpoten te vervaardigen, de (hijs)constructie met

autobanden en touwen te maken om de gevangene van de luchtplaats te takelen en de
helikopterpiloot tijdelijk onder te brengen;
het in september 2017 uit Colombia laten overkomen van deze helikopterpiloot;
het meermalen organiseren van ontmoetingen met de helikopterpiloot en hem instructies geven

over de uitvoering van de kaping en bevrijding;
het huren van een helikopter voor vier passagiers en het afspreken van een vertreklocatie en

tussenlandingslocatie;
het (tweemaal) gezamenlijk overnachten in een nabij de vertreklocatie van de helikopter

gelegen hotel;
het organiseren van gestolen (vlucht)auto’s met valse kentekenplaten;
het afleveren van de zogenaamde huurder van de helikopter bij de vertrekplaats;
het wachten op de komst van de helikopter op de tussenlandingslocatie in een auto met daarin

wapens, de Colombiaanse helikopterpiloot en middelen om eventueel aan de politie te ontvluchten
(kraaienpoten) en sporen weg te maken (benzine en vuurpijlen);
het gedurende de uitvoering van deze bevrijdingsactie onderling telefonisch overleg voeren
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over het vertrekmoment van de helikopter in verband met de luchttijd van de gevangene;
het telefonisch contact onderhouden met de gevangene zelf rond het tijdstip van zijn geplande

bevrijding;
het nabij de P.I. Roermond wachten in een (vlucht)auto met daarin ook een wapen en middelen

om eventueel aan de politie te ontvluchten (kraaienpoten) en sporen weg te maken (benzine en
vuurpijlen).
Een belangrijk deel van de hier opgesomde feiten en omstandigheden is ook omschreven in de

tenlastelegging en kan zodoende bewezen worden.

Deze opsomming maakt duidelijk dat sprake was van een niet eenvoudig uit te voeren

bevrijdingsoperatie met een sterk planmatig karakter. Om kans van slagen te hebben dienden
verschillende verdachten op verschillende momenten een taak uit te voeren, dan wel zich daartoe
gereed te houden. Aan die gedragingen is feitelijk uitvoering gegeven. In een aantal zaken is nog
naar voren gebracht dat het gereed houden van de (vlucht)auto - de Audi A4 - nabij de P.I.
Roermond geen rol speelde bij de bevrijding. Dat betoog steunt naar het oordeel van het hof op
een te enge uitleg van het begrip ‘bevrijden’ zoals bedoeld in artikel 191 Sr. Van een voltooide
bevrijding zou niet zonder meer sprake zijn geweest indien de gevangene zou zijn opgehesen
vanaf de luchtplaats en boven de muren van de P.I. bungelde. Het gereed houden van de
(vlucht)auto voor het verdere vervoer van de gevangene om hem definitief buiten het
onmiddellijke bereik van de justitiële autoriteiten te brengen, maakte wezenlijk onderdeel uit van
het ontsnappingsplan (vgl. ECLI:NL:HR:1997:ZD0161).

Alles afwegende komt het hof tot de slotsom dat de te bewijzen gedragingen van de verdachten
naar hun uiterlijke verschijningsvorm in voldoende concrete mate waren gericht op de voltooiing
van de bevrijding van [betrokkene 1] . De poging tot bevrijding, zoals omschreven onder feit 2
primair, kan daarom worden bewezen.”

18. Een poging tot een misdrijf is slechts dan strafbaar wanneer het voornemen van de dader zich
door een begin van uitvoering heeft geopenbaard (art. 45 Sr). Van een dergelijk begin van
uitvoering van het voorgenomen misdrijf is volgens vaste rechtspraak sprake indien de bewezen
verklaarde feitelijke handelingen kunnen worden beschouwd als gedragingen die naar hun
uiterlijke verschijningsvorm moeten worden beschouwd als te zijn gericht op de voltooiing van het
misdrijf.1 Deze maatstaf wordt ook wel aangeduid als het Cito-criterium, naar het arrest waarbij de
maatstaf is geïntroduceerd.2

19. Het Cito-criterium onderstreept het belang van objectieve factoren ter vaststelling of sprake is
van een begin van uitvoering. De uiterlijke verschijningsvorm van de bewezen verklaarde
gedragingen staat centraal.

20. Het onderscheidend vermogen van het Cito-criterium is echter niet groot. Knigge en Wolswijk
merken op dat het criterium niet leidt tot een eenduidige toepassing.3 Keijzer meent dat sprake is
van een zwak criterium, dat weinig helderheid biedt en mede gelet op het lex certa-beginsel goed
tegen het licht zou moeten worden gehouden. Volgens hem is het criterium ongeschikt om poging
van voorbereiding te onderscheiden, omdat ook kenmerkende voorbereidingshandelingen naar
hun uiterlijke verschijningsvorm zijn gericht op de voltooiing van het misdrijf.4 Mijn voormalig
ambtgenoot Knigge had om die reden reeds in 2009 de retorische vraag gesteld of het criterium
van de uiterlijke verschijningsvorm voldoende houvast biedt.5 Ook Rozemond is van mening dat
het Cito-criterium onderscheidend vermogen mist. Hij voegt daaraan toe dat de Hoge Raad veel
aandacht besteedt aan de afbakening van materieelrechtelijke begrippen als voorbedachte raad,
roekeloosheid en medeplegen. Dat zou volgens hem ook bij ‘begin van uitvoering’ kunnen worden
gedaan, bijvoorbeeld door relevante factoren te noemen. Als zodanig beschouwt hij: het
onderscheidende karakter van de bewezen verklaarde gedraging ten opzichte van alledaagse
gedragingen, de nabijheid van de gedraging bij het voltooide misdrijf, de omstandigheid dat het
beschermde belang acuut wordt bedreigd, de noodzaak om tot politie-ingrijpen over te kunnen
gaan en het ontbreken van strafrechtelijke alternatieven.6 Ten slotte noem ik in dit verband de
recente dissertatie van Arendse, waarin een uitgebreide analyse van de rechtspraak van de Hoge
Raad over de uiterlijke verschijningsvorm in het strafrecht is neergelegd. Volgens haar verdient het
aanbeveling het criterium van de uiterlijke verschijningsvorm niet langer te hanteren als maatstaf
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of de bewezen verklaarde gedragingen moeten worden beschouwd als te zijn gericht op de
voltooiing van het misdrijf. In plaats daarvan zouden relevante omstandigheden of factoren voor
de vaststelling daarvan moeten worden geformuleerd.7 In zoverre vertoont dit voorstel
verwantschap met dat van Rozemond.

21. De kritiek op het Cito-criterium komt er in wezen op neer dat het niet veel toevoegt aan de in
art. 45 Sr neergelegde term ‘begin van uitvoering’. Weliswaar brengt het criterium tot uitdrukking
dat het accent bij de oordeelsvorming ligt op objectieve factoren, maar ook die bevinding moet in
twee opzichten worden gerelativeerd.

22. In de eerste plaats blijkt uit de rechtspraak dat het – subjectieve – voornemen van de
verdachte bij de beoordeling of sprake is van een begin van uitvoering wel degelijk een rol speelt.
Gedragingen zijn naar hun uiterlijke verschijningsvorm veelal multi-interpretabel. Machielse merkt
in dit verband op dat de subjectieve factor een omstandigheid vormt die bijdraagt aan de duiding
van het gedrag tegen de achtergrond van de delictsomschrijving.8 Bij de interpretatie van de
uiterlijk waarneembare gedragingen spelen in de regel aldus ook subjectieve factoren een rol.9

23. De tweede kanttekening betreft de invulling van de uiterlijke verschijningsvorm. De Hullu merkt
op dat de indruk op de rechtsgenoten “kennelijk letterlijk van belang” is. Hij citeert in dit verband
Mulder, die stelt dat “het gevaar moet worden beoordeeld aan de hand van de indruk die een
deskundige waarnemer ter plaatse zou hebben gekregen”.10 Ook Kelk en De Jonge wijzen op het
belang van de indruk die de goede waarnemer, die de gemiddelde burger geacht wordt te zijn, ter
plaatse zou hebben gekregen ten aanzien van de verwerkelijking van een bepaald misdrijf.11 De
gedachte dat de indruk die een goede, deskundige of gemiddelde waarnemer ter plaatse zou
hebben maatgevend is voor de beoordeling van een begin van uitvoering, kan naar mijn mening
niet worden volgehouden. Daarmee wordt ten onrechte de suggestie gewekt dat het bij het
bepalen of sprake is van een begin van uitvoering uitsluitend gaat om de omstandigheden die op
het moment en op de plaats van de bewezen verklaarde gedragingen waarneembaar waren. Uit
de rechtspraak volgt echter dat ook gegevens die op het moment van de bewezen verklaarde
gedragingen niet waarneembaar waren, mogen worden meegewogen bij het oordeel of sprake is
van een begin van uitvoering van het voorgenomen misdrijf.12 Dat blijkt bijvoorbeeld uit een arrest
waarbij een veroordeling wegens een poging tot oplichting in stand bleef.13 In die zaak had de
verdachte aan een potentiële koper videorecorders aangeboden en een prijs genoemd. In
werkelijkheid waren de dozen waarop een videorecorder was afgebeeld, gevuld met zand. De
bedoelde dozen bevonden zich tijdens het gesprek met de potentiële koper bovendien nog in de
kofferruimte van de gebruikte auto. AG Leijten was van mening dat de omstandigheid dat de
dozen niet zichtbaar waren, betekende dat de aanwezigheid daarvan niet mocht meewerken aan
de beoordeling van de uiterlijke verschijningsvorm. De Hoge Raad ging daarin niet mee. De
omstandigheid dat de dozen zich ten tijde van het gesprek met de potentiële koper in de
kofferruimte bevonden, deed er niet aan af dat dat de bewezen verklaarde gedragingen konden
worden beschouwd als gedragingen die naar hun uiterlijke verschijningsvorm waren gericht op
voltooiing van de oplichting.

24. In die lijn ligt ook HR 12 april 2011, ECLI:NL:HR:2011:BN4351, NJ 2011/358. In die zaak was
het medeplegen van een poging tot diefstal met geweld aan de orde. Het hof had vastgesteld dat
de verdachte met drie anderen met de auto naar een woning was gereden ter uitvoering van het
voornemen om uit die woning geld of goederen weg te nemen. Zij hadden daartoe een PTT-jas,
walkietalkies en een doos meegenomen. Een van de verdachten had de PTT-jas aangedaan en
was naar de woning gelopen terwijl hij een doos met daarin het elektrisch wapen bij zich had en
bij de woning niets anders te zoeken had. Deze vaststellingen konden het oordeel van het hof dat
sprake was van een begin van uitvoering van het voorgenomen misdrijf dragen. Daaraan stond de
omstandigheid dat het wapen zich in de doos bevond niet in de weg, al had een goede
waarnemer daardoor ook in die situatie ter plaatse het nakijken gehad, terwijl die waarnemer
evenmin kon beoordelen of de verdachte bij die woning iets anders “te zoeken had”.14

25. De genoemde arresten maken duidelijk dat voor de beoordeling of sprake is van een begin van
uitvoering niet (steeds) kan worden teruggevallen op de indrukken van een ter plaatse aanwezige
waarnemer.15 Ook achteraf uit de bewijsmiddelen blijkende feiten en omstandigheden kunnen
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daaraan bijdragen. Die constatering is in het bijzonder van belang ingeval sprake is van een
samenstel van gedragingen ter uitvoering van een plan om een misdrijf te begaan.16 Die situatie
kan zich onder meer voordoen ingeval sprake is van medeplegen en verschillende personen, al
dan niet op verschillende locaties, gedragingen verrichten ter uitvoering van een gezamenlijk plan.
Daarbij kan het ook gaan om gedragingen die zich (min of meer) gelijktijdig op verschillende
plaatsen afspelen. Ook tegen die achtergrond kan de indruk van een ‘deskundige waarnemer ter
plaatse’ niet maatgevend zijn.

26. In voorkomende gevallen vormen gedragingen die een begin van uitvoering van een misdrijf
vormen, op zichzelf eveneens zelfstandige strafbare feiten. Die strafbare feiten vormen dan als het
ware tussenstations voor het plegen van het uiteindelijk beoogde strafbare feit.17 Als voorbeeld
kan worden gewezen op HR 17 januari 2012, ECLI:NL:HR:2012:BT6466, NJ 2012/517, m.nt.
Keijzer. In die zaak was de verdachte in het Almelose stadhuis met twee geladen pistolen in zijn
handen op zoek gegaan naar een bepaalde wethouder. Hij had daar vijf personen urenlang
gegijzeld opdat de wethouder zou komen. De verdachte had tegen medewerkers van de
gemeente meermalen gezegd dat hij de wethouder wilde doden. De veroordeling wegens poging
tot moord bleef in cassatie in stand. De voltooide gijzeling was in dit verband een tussenstap op
weg naar de voltooiing van de voorgenomen moord.

27. In dit verband is ook HR 16 september 2014, ECLI:NL:HR:2014:2671 vermeldenswaard. Daarin
was sprake van een veroordeling wegens een poging om het telcentrum van de Hoogvliet te
overvallen. De verdachten waren naar de woning van een werkneemster van de Hoogvliet
gegaan, hadden haar onder bedreiging ondervraagd over de kluis en over de hoeveelheid geld in
de kluis. Ook hadden zij haar gevraagd wie van haar collega’s de komende dag zou gaan werken.
De verdachten hebben daarbij aangegeven dat zij de medewerkster naar de kluis zouden
meenemen en haar de vraag voorgelegd of zij wilde meewerken. De verdachten hadden
voorwerpen bij zich, zoals tie-wraps, wapens, pruiken en opplaksnorren, die konden dienen als
vermomming. Het hof beschouwde de gedragingen als een opeenvolgend geheel, dat tot
voltooiing zou hebben geleid als de verdachten niet door de politie waren gestoord. De overval in
de woning en de daarbij gestelde vragen merkte het hof aan als een begin van uitvoering van de
voorgenomen overval op het telcentrum. Dit oordeel bleef in cassatie in stand.18

28. Het laatstgenoemde arrest vormt een illustratie dat in geval van deelneming aan poging,
diverse handelingen van de deelnemers ‘in samenhang met elkaar en met de gemaakte afspraken’
in ogenschouw mogen worden genomen.19 De Hullu wijst er in dat verband op dat bij een
opeenvolgend geheel van geplande handelingen de eerste handeling soms al als
uitvoeringshandeling kan worden aangemerkt.20 Hij verwijst daarvoor naar HR 18 november 1986,
NJ 1987/276.21 In die zaak ging het om poging tot het binnen het grondgebied brengen van
verdovende middelen, met als bewezen verklaarde uitvoeringshandelingen het kopen van een
personenauto, het met die auto naar Turkije rijden, het vervolgens in handen van een ander
spelen van die auto, de retourvlucht van de één per vliegtuig en de terugreis van de ander per
auto met heroïne. Meijers stelde in zijn conclusie voorafgaand aan dat arrest: “Juist bij een
langetermijnoperatie als een in Nederland opgezet heroïnetransport van Turkije naar Nederland
zal de feitenrechter het begin van uitvoering al in een vroeg stadium van het handelen kunnen
aannemen.” In een recentere zaak ging het eveneens om een poging tot invoer van verdovende
middelen, door twee stellen met het gezamenlijke plan om in twee van een dubbele bodem
voorziene auto’s naar Marokko te rijden om hasjiesj op te halen. De verdachte besloot niet terug
te rijden naar Nederland toen zij vermoedde dat het andere stel was aangehouden in Nederland,
maar zonder de middelen terug te vliegen. Volgens het hof had de verdachte zich niettemin
schuldig gemaakt aan een strafbare poging tot het binnen het grondgebied van Nederland
brengen van hasjiesj op het moment dat de verdachte met een speciaal daartoe geprepareerde
auto naar Marokko vertrok. De Hoge Raad casseerde omdat het dat oordeel niet zonder meer
begrijpelijk achtte, mede gelet op de omstandigheid dat van de overige bewezen verklaarde
gedragingen niet kon worden gezegd dat deze naar hun uiterlijke verschijningsvorm reeds “in
voldoende concrete mate” gericht waren op de voltooiing van de invoer in Nederland van
hasjiesj.22

29. Mijn ambtgenoot Hofstee leidt uit deze formulering (“in voldoende concrete mate”) af dat het
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Cito-criterium wat lijkt te zijn aangescherpt.23 Wellicht is een verband te leggen met de kritiek die
is geuit op een kort tevoren gewezen arrest.24De verdachte in deze zaak had het voornemen om
een vuurwapen ‘voorhanden te krijgen’. Hij had met dat doel telefonisch gereageerd op een
advertentie waarin een wapen te koop werd aangeboden. Hij had daarbij aangegeven het wapen
daadwerkelijk te willen kopen en daartoe geprobeerd een overeenkomst te sluiten. Verder was
het niet gekomen. Mijn ambtgenoot Spronken achtte deze vaststellingen onvoldoende voor een
begin van uitvoering; het telefonisch contact met de aanbieder stond volgens haar immers nog
heel ver af van het daadwerkelijk voorhanden hebben van dat wapen. De Hoge Raad overwoog
evenwel dat het oordeel van het hof dat de bewezen verklaarde gedragingen van de verdachte
naar de uiterlijke verschijningsvorm waren gericht op de voltooiing van het delict dat bestaat in
het voorhanden hebben van een vuurwapen, niet getuigde van een onjuiste rechtsopvatting en
niet onbegrijpelijk was. Aan de hand van het Cito-criterium lijkt deze uitkomst niet
vanzelfsprekend.

30. Of met NJ 2016/318 daadwerkelijk sprake is van een aanscherping van het Cito-criterium, kan
nog niet met zekerheid worden gezegd. In een recent arrest waarin de Hoge Raad casseert,
volstaat de Hoge Raad – zonder verwijzing naar het Cito-criterium – met de overweging dat het
oordeel van het hof dat sprake was van een begin van uitvoering van het binnen Nederland
brengen van cocaïne niet zonder meer begrijpelijk is.25

31. Een aanscherping van het Cito-criterium, in die zin dat voortaan moet worden beoordeeld of
de bewezen verklaarde gedragingen naar hun uiterlijke verschijningsvorm “in voldoende concrete
mate” gericht waren op de voltooiing van het misdrijf, zou wel een eerste stap kunnen zijn in een
ontwikkeling naar een nadere verduidelijking van het toetsingskader. Daaraan bestaat behoefte.
Ik sluit mij in dit verband bij Rozemond aan, die in zijn eerder genoemde noot onder HR 30 juni
2015, NJ 2015/403 de wenselijkheid onderstreept dat de Hoge Raad meer aandacht besteedt aan
de afbakening van het begrip ‘begin van uitvoering’, bijvoorbeeld door daarvoor relevante factoren
te noemen.

32. De kritiek die op het Cito-criterium is geleverd, spitst zich met name toe op het gebrek aan
onderscheidend vermogen ervan. In het belang van de rechtsontwikkeling geef ik de Hoge Raad in
overweging het toetsingskader in dit verband te verduidelijken. Daarbij kan inspiratie worden
geput uit de wijze waarop de Hoge Raad invulling heeft gegeven aan een eveneens betrekkelijk
algemeen criterium als ‘een voldoende nauwe en bewuste samenwerking met een ander of
anderen’ in het kader van medeplegen. Dit criterium krijgt pas reliëf door de aandachtspunten die
de Hoge Raad in overzichtsarresten ten aanzien van de invulling van dit begrip heeft
geformuleerd.26

33. Uiteindelijk zal het bij de beoordeling of sprake is van een begin van uitvoering aankomen op
de vraag hoe ver de bewezen verklaarde gedragingen zijn verwijderd van de voltooiing van het
misdrijf.27 De enkele (naar uiterlijke verschijningsvorm) gerichtheid op die voltooiing heeft in dit
verband weinig onderscheidende betekenis. Het gaat om de nabijheid van de verwerkelijking van
het misdrijf. Er moet sprake zijn van een situatie waarin de gedragingen zijn gericht op dadelijke
realisering van de voltooiing van het misdrijf. In minder statige, aan de Duitse jurisprudentie
ontleende bewoordingen, kan het momentum worden omschreven als: ‘jetzt geht es los’.28

Oftewel: de gedragingen zullen in voldoende concrete mate, rechtstreeks moeten zijn gericht op
een prompte verwerkelijking van het misdrijf.

34. De beoordeling van de specifieke gedragingen kan daarbij niet los worden gezien van het
specifieke misdrijf waarop deze zijn gericht. Per delict kunnen karakteristieke uiterlijke
verschijningsvormen worden onderkend.29 In het algemeen wordt aangenomen dat bij
gekwalificeerde delicten de vervulling van een kwalificerend bestanddeel een begin van uitvoering
van het delict kan opleveren. Zo plegen ten aanzien van diefstal door middel van braak de
handelingen die als braak moeten worden aangemerkt als een begin van uitvoering te worden
beschouwd.30 Daarnaast wordt wel aangenomen dat formeel omschreven delicten, die zijn voltooid
wanneer de in de delictsomschrijving genoemd gedraging is verricht, minder ruimte laten voor een
poging.31 Een begin van uitvoering zal in zulke gevallen sneller een voltooid feit opleveren.
Materiële delicten daarentegen kenmerken zich door de strafbaarstelling van een door een
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handeling teweeggebracht gevolg en laten daarmee in de regel meer ruimte tot strafbaarstelling
van gedrag in de voorfase van het delict, zo wordt wel betoogd.32 Messcherp is het onderscheid
echter niet, terwijl uit de rechtspraak volgt dat poging bij formele delicten geenszins uitgesloten
is.33

35. Met Rozemond meen ik dat voorts een relevant aandachtspunt is in hoeverre de bewezen
verklaarde gedraging zich onderscheidt van alledaagse gedragingen.34 Zo levert de omstandigheid
dat iemand zich van Amsterdam naar Utrecht begeeft in de verwachting om daar conform een
eerder gemaakte afspraak heroïne in ontvangst te nemen geen begin van uitvoering van
vervoeren en aanwezig hebben van heroïne op.35 Ook Arendse merkt op dat het er bij de
beantwoording of sprake is van ‘gerichtheid op voltooiing’ in de kern om gaat dat uit
omstandigheden is gebleken van een bepaalde nabijheid tot de voltooiing van het misdrijf. Hiervan
is volgens haar onder meer sprake als er een aanvang is gemaakt met een nauw samenhangend,
opeenvolgend geheel van gedragingen, dat zonder van buiten komende omstandigheid tot
voltooiing van het misdrijf zou hebben geleid. Daarnaast noemt zij in dit verband de
omstandigheid dat het object van het misdrijf daadwerkelijk is benaderd en die waarbij een
beslissende gedraging is verricht “op weg naar het misdrijf”, waardoor personen of goederen in
gevaar worden gebracht.36 Bij medeplegen kan in dit verband relevant zijn of het gaat om een
planmatige aanpak, waarbij de verdachten actief hebben samengewerkt aan de uitvoering van het
plan.37

36. Ik keer terug naar de onderhavige zaak. Het onder 2 primair bewezen verklaarde feit betreft
het medeplegen van een poging tot het opzettelijk iemand, op openbaar gezag of krachtens
rechterlijke uitspraak of beschikking van de vrijheid beroofd, bevrijden (art. 191 Sr). Zoals ook
blijkt uit de overwegingen van het hof, gaat het hier om een delictsomschrijving met een materiële
component, te weten het bevrijden van een gevangene. Eerst wanneer de gevangene
daadwerkelijk is bevrijd, is het misdrijf voltooid. Dat is anders bij het behulpzaam zijn bij
zelfbevrijding, waarbij ook handelingen (ver) voorafgaand aan de zelfbevrijding een voltooid delict
kunnen opleveren en niet vereist is dat de zelfbevrijding tot stand is gekomen.38

37. De rechtspraak inzake poging tot bevrijding van een gedetineerde is bepaald niet overvloedig.
In HR 3 januari 1984, ECLI:NL:HR:1984:AB8227, NJ 1984/375 had de verdachte het voornemen
opgevat een gedetineerde te bevrijden. Daartoe had hij een gat in de omheining of afrastering
van het omliggende terrein geknipt. Vervolgens had hij een raam, waarachter zich de cel van de
gedetineerde bevond, met een schroevendraaier, een sloopbeitel en/of ander gereedschap
gedeeltelijk losgeschroefd en beschadigd en daaraan gewrikt. Het wekt geen verwondering dat
deze gedragingen een begin van uitvoering van het voorgenomen misdrijf van art. 191 Sr
opleverden.

38. In de onderhavige zaak was het bevrijdingsplan aanzienlijk gecompliceerder. Het hof heeft
vastgesteld dat de verdachte en zijn medeverdachten een gezamenlijk plan hadden om
[betrokkene 1] uit de penitentiaire inrichting te bevrijden met behulp van een gekaapte helikopter.
Dit oordeel wordt in cassatie niet bestreden.

39. Aan het middel is ten grondslag gelegd dat de in de bewezenverklaring opgenomen
gedragingen niet in voldoende concrete mate gericht zijn op de voltooiing van het misdrijf. De
gedragingen waarnaar het hof verwijst staan nog te ver af van de daadwerkelijke bevrijding om
van een begin van uitvoering en dus van een strafbare poging te kunnen spreken, aldus de steller
van het middel. Bovendien zou het hof de grondslag van de tenlastelegging hebben verlaten door
bij de beoordeling van het begin van uitvoering gedragingen als uitvoeringshandelingen in
aanmerking te nemen die niet in de tenlastelegging zijn opgenomen.

40. In cassatie staat aldus centraal de vraag of het hof uit (het samenstel van) de feitelijke
vaststellingen heeft kunnen afleiden dat sprake was van een begin van uitvoering van het
opzettelijk bevrijden van iemand, die op openbaar gezag of krachtens rechterlijke uitspraak of
beschikking van de vrijheid is beroofd (art. 191 Sr). Ik beantwoord deze vraag bevestigend.
Daartoe merk ik het volgende op.

41. Het hof heeft geoordeeld dat de gedragingen van de verdachte naar hun uiterlijke
verschijningsvorm in voldoende concrete mate waren gericht op de voltooiing van het misdrijf van
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art. 191 Sr. Het hof heeft in dit verband overwogen dat de voorgenomen bevrijdingsactie een sterk
planmatig karakter had, dat enkel kans van slagen kon hebben als verschillende verdachten op
verschillende momenten actie ondernamen en dat aan die gedragingen feitelijk uitvoering is
gegeven. In verband met elk van de elkaar opvolgende fasen in de uitvoering van het plan waren
door de verdachten reeds handelingen verricht.

42. In de bestreden uitspraak ligt als niet onbegrijpelijk oordeel van het hof besloten dat de uit de
bewijsvoering volgende gedragingen in voldoende concrete mate, rechtstreeks zijn gericht op een
prompte verwerkelijking van het voorgenomen misdrijf. Daarbij wijs ik op de volgende bijzondere
omstandigheden van het geval.

43. De voorgenomen, complexe bevrijdingsactie vergde een opeenvolgend geheel van op elkaar
afgestemde gedragingen van verschillende verdachten, op verschillende locaties. Het sluitstuk
daarvan zou aanvangen met het vertrek van de helikopter van Kempen Airport in Budel naar
Weert. [medeverdachte 2] heeft zich daartoe op 11 oktober 2017 om 13.26 uur op Kempen Airport
gemeld (bewijsmiddel 23). Vervolgens heeft hij telefonisch contact gehad met verschillende
medeverdachten, waarbij hij heeft doorgegeven dat hij daadwerkelijk in een helikopter zou
stappen en waarbij nadere afspraken over de uitvoering zijn gemaakt. [betrokkene 1] zou om
13.55 uur in de P.I. Roermond worden gelucht (bewijsmiddel 24). In de tussentijd zou de
helikopter een tussenlanding te Weert maken en zou de macht over de helikopter met geweld of
bedreiging met geweld worden verkregen. De medeverdachte [medeverdachte 5] zou daar de
besturing van de helikopter overnemen, terwijl een van de verdachten voorzien van een AK-47
met de helikopter zou meegaan om [betrokkene 1] van de luchtplaats van de inrichting te
Roermond te bevrijden.

44. Het sluitstuk van de bevrijdingsactie zou aldus plaatsvinden binnen een zeer kort tijdsbestek,
waarvan de aanvang werd gemarkeerd door de aankomst bij de vertreklocatie van de helikopter.
Negen minuten vóór aanvang van de luchttijd van [betrokkene 1] is [medeverdachte 2] daar
aangehouden (13.46 uur), nadat hij zich volgens plan voor de geplande rondvlucht had gemeld.
Ook bij de locatie van de tussenlanding in Weert en in de nabijheid van de P.I. Roermond waren
gedragingen verricht die het hof heeft kunnen aanmerken als feitelijke uitvoering van geplande
taken met het oog op de bevrijdingsoperatie. Daarbij werd gebruikgemaakt van gestolen
(vlucht)auto’s met valse kentekenplaten. Uit de bewijsvoering volgt dat in dit verband niet slechts
sprake was van handelingen die de wetgever in art. 46 Sr in algemene zin als
voorbereidingshandelingen heeft gekwalificeerd, zoals het verwerven en voorhanden hebben van
vervoermiddelen bestemd tot het begaan van een misdrijf, maar dat de desbetreffende
vervoermiddelen ook daadwerkelijk zijn aangewend.39 De vervoermiddelen waren geplaatst bij de
drie locaties die voor de bevrijdingsactie cruciaal waren, te weten Budel, Weert en Roermond. Zo
stond een gestolen auto gereed in Weert met daarin wapens, de helikopterpiloot, middelen om de
bevrijding mee te realiseren (touw en autoband), middelen om eventueel aan de politie te
ontvluchten (kraaienpoten) en sporen weg te maken (benzine en vuurpijlen). In de nabijheid van
de P.I. Roermond werd gewacht in een (vlucht)auto met daarin ook een wapen en middelen om
eventueel aan de politie te ontvluchten (kraaienpoten) en sporen weg te maken (benzine en
vuurpijlen). Daarbij werden middelen aangewend die bepaald niet duiden op alledaags gedrag,
zoals gestolen auto’s met valse kentekenplaten, wapens, munitie, kraaienpoten, vuurpijlen en een
touw met autobanden. Die voorwerpen passen wel in het kader van het gezamenlijk plan om een
gedetineerde te bevrijden. Tussentijds hielden de verdachten telefonisch contact met elkaar en
met de gedetineerde, die om 13.24 uur aan een van de verdachten had laten weten dat “dit zijn
nummer is”.

45. De situatie verschilt aldus van die waarin gewapende en gemaskerde mannen in hun auto met
draaiende motor vlakbij een bankkantoor wachten.40 Een van de verdachten had zich in de
onderhavige zaak al, voorzien van een bos bloemen, op de helikopterlocatie gemeld. In zoverre
kan de parallel worden getrokken met de eerder genoemde zaak waarin een van de verdachten
zich als postbode had vermomd, de auto had verlaten en naar de woning was gelopen.41

Bovendien gaat het om een operatie met een complex, sterk planmatig karakter dat acties vergde
op verschillende locaties en binnen een kort tijdsbestek, terwijl daarvoor benodigde gedragingen
op die locaties hadden plaatsgevonden. Uit de bestreden uitspraak volgt dat de voltooiing van het
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misdrijf slechts is afgestuit op adequaat politieoptreden, waardoor is belet dat de helikoptervlucht
doorgang vond en dat [betrokkene 1] werd gelucht.

46. Gelet op de hiervoor weergegeven, uit de bewijsvoering blijkende vaststellingen, geeft het
oordeel van het hof dat de bewezen verklaarde gedragingen moeten worden aangemerkt als een
begin van uitvoering van het voorgenomen misdrijf van art. 191 Sr geen blijk van een onjuiste
rechtsopvatting, terwijl het evenmin onbegrijpelijk is en toereikend is gemotiveerd.

47. Bij het voorafgaande moet worden bedacht dat de poging tot bevrijding van een gevangene
wordt bedreigd met een gevangenisstraf van ten hoogste vier jaren. Art. 46 Sr is hierop niet van
toepassing. Ook uit handhavingsoogpunt is er veel voor te zeggen dat de politie niet eerst op
grond van de verdenking van een poging tot bevrijding zou mogen optreden nadat de helikopter
met een verdachte aan boord daadwerkelijk op vlieghoogte zou zijn.

48. Naar aanleiding van de schriftuur merk ik nog het volgende op. De omstandigheid dat ten
aanzien van de helikopterkaping slechts bewezen is verklaard dat de verdachten daartoe
voorbereidingsmiddelen hebben verworven en voorhanden hebben gehad, staat er niet aan in de
weg dat de handelingen van de verdachten in dat verband meewegen bij het oordeel dat sprake
is geweest van een begin van uitvoering van de bevrijding van een gedetineerde. In het algemeen
heeft te gelden dat aan het aannemen van een begin van uitvoering van het voorgenomen misdrijf
niet zonder meer in de weg staat dat de mogelijkheid om een delictshandeling te begaan (nog)
niet gecreëerd is.42 Daarbij roep ik in herinnering dat de vrijspraak van de ten laste gelegde
poging tot kaping niet wordt bestreden en aldus in cassatie niet ter toetsing voorligt. Voor zover
de steller van het middel meent dat de afstand tussen de gedragingen en de voorgenomen
bevrijding reeds door de desbetreffende vrijspraak te groot was om van een begin van uitvoering
te spreken, volg ik haar daarin niet.

49. Anders dan de steller van het middel meent, vindt de opvatting dat slechts van een begin van
uitvoering van het bevrijden van een gevangene als bedoeld in art. 191 Sr kan worden gesproken
als de (mede)dader reeds bij de gevangenis is aangekomen, geen steun in het recht. Inherent
aan het plan om door middel van een helikopter tot bevrijding van een gevangene te komen is dat
alle handelingen in de voorfase – letterlijk – op afstand plaatsvinden, waarbij op verschillende
locaties acties nodig zijn. In zoverre laat de zaak zich niet goed vergelijken met zaken waarin is
getracht een hek of poort van een gevangenis dusdanig te bewerken dat daarmee de toegang tot
de inrichting kon worden verschaft.43 De geografische afstand laat in de omstandigheden van het
geval onverlet dat de bewezen verklaarde gedragingen niet in een te ver verwijderd verband
stonden tot de voltooiing van het voorgenomen misdrijf. Ook in zoverre kan het middel niet slagen.

50. De steller van het middel voert ten slotte aan dat het hof in de bewijsoverwegingen ten
aanzien van het begin van uitvoering in aanvulling op de zeven in de tenlastelegging opgenomen
gedragingen in de bewijsoverwegingen nog vijf gedragingen heeft aangemerkt als
uitvoeringshandelingen, waardoor het hof de grondslag van de tenlastelegging zou hebben
verlaten. Ook deze klacht faalt. Het hof heeft in dit verband feiten en omstandigheden opgesomd
waaruit is af te leiden dat de verdachten gedurende langere tijd bezig zijn geweest de bevrijding
van de gedetineerde te bewerkstelligen. Het middel miskent dat ook – uit de bewijsmiddelen
volgende – feiten en omstandigheden die niet als zodanig in de bewezenverklaring zijn
opgenomen bij de beoordeling of de bewezen verklaarde feitelijke handelingen kunnen worden
beschouwd als gedragingen die naar hun uiterlijke verschijningsvorm moeten worden beschouwd
als te zijn gericht op de voltooiing van het misdrijf mogen worden betrokken.44 Kennelijk heeft het
hof geoordeeld dat deze uit de bewijsmiddelen volgende gedragingen mede redengevend zijn
voor het oordeel dat sprake was van een begin van uitvoering van het voorgenomen misdrijf van
art. 191 Sr. Daarmee heeft het hof de grondslag van de tenlastelegging niet verlaten.

51. Het middel faalt.

52. Het tweede middel komt op tegen het onder 1 meer subsidiair bewezen verklaarde
medeplegen van voorbereiding van – kort samengevat – de kaping van een helikopter.

53. Ten laste van de verdachte is onder 1 meer subsidiair bewezen verklaard dat:

“hij in de periode van 1 september 2017 tot en met 11 oktober 2017 in Nederland, tezamen en in
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4.7

4.8

4.9

4.10

vereniging met anderen, ter voorbereiding van het te plegen misdrijf van kaping van een
luchtvaartuig (artikel 385a van het Wetboek van Strafrecht), voorwerpen bestemd tot het in
vereniging begaan van genoemd misdrijf, heeft verworven en voorhanden heeft gehad, te weten
(automatische) vuurwapens en munitie”

54. Deze bewezenverklaring steunt op de inhoud van 115 bewijsmiddelen, zoals opgenomen in
bijlage II bij het arrest. Voor de feitelijke vaststellingen verwijs ik naar hetgeen hiervoor onder 8
tot en met 11 is weergegeven.

55. Het bestreden arrest bevat ten aanzien van het onder 1 ten laste gelegde voorts de volgende
overwegingen:

“4.6 Kaping is strafbaar gesteld in artikel 385a van het Wetboek van Strafrecht (Sr) en houdt, voor
zover voor de beoordeling van de onderhavige zaak relevant, in dat de verdachte een
luchtvaartuig door geweld of bedreiging met geweld in zijn macht brengt. De verdachte moet dus
niet enkel de macht over het luchtvaartuig hebben overgenomen (een materieel aspect van de
strafbaarstelling), maar de machtsovername dient te zijn voorafgegaan of vergezeld van geweld of
bedreiging met geweld.

Uit hetgeen hiervoor onder 2 en 3 is vastgesteld volgt dat de verdachten een helikopter hadden
gehuurd met de bedoeling deze over te nemen. Dat de machtsovername naar verwachting
gepaard zou gaan met geweld of bedreiging met geweld valt niet enkel op te maken uit het feit
dat hoogst onwaarschijnlijk is dat de ingehuurde piloot op enkel vriendelijk verzoek de
stuurknuppel zou overdragen aan een uit Colombia afkomstige piloot. De verdachten
[medeverdachte 7] en [medeverdachte 2] , alsook [medeverdachte 1] en [medeverdachte 2]
spreken onderling, blijkens afgeluisterde telefoongesprekken, daadwerkelijk over het wel of niet
meenemen van een wapen door [medeverdachte 2] . Men besluit uiteindelijk van niet.
[medeverdachte 1] zal een wapen voor [medeverdachte 2] op de locatie van de tussenlanding
gereed houden. [medeverdachte 1] geeft nog aan [medeverdachte 2] als instructie mee dat, na
het ophalen van het wapen op de locatie van de tussenlanding, hij de handen van de piloot van
het stuur moet trekken zodat hij “niet meer omhoog gaat”. Ten slotte bespreken [medeverdachte
2] en [medeverdachte 1] nog wat er moet gebeuren als [medeverdachte 2] de helikopter niet
uitkomt, om zijn ‘vriendin’ op te halen. Dan is hij volgens [medeverdachte 2] met “die man” (het
hof begrijpt: de piloot) bezig en dan moeten “hun” (het hof begrijpt: de inzittenden van de BMW)
komen, kennelijk om [medeverdachte 2] te assisteren bij het overmeesteren van de piloot.

Dat ook [medeverdachte 5] (minst genomen 'voorwaardelijk) opzet had op het toe te passen,
gewapende, geweld volgt niet enkel uit de hiervoor omschreven verwachting daaromtrent. De
verdachte heeft immers zelf verklaard dat hij van ‘Spaanse [...] ’, de verdachte [medeverdachte 7] ,
heeft gehoord dat hijzelf of [medeverdachte 2] met een “AK-47” aan boord zou stappen. Ook heeft
hij verklaard dat de piloot “uit de helikopter gehaald moest worden”, wat een gewelddadig
handelen impliceert.

De intentie van de verdachten is dus wel duidelijk, maar daarmee is de vraag of sprake was van
een begin van uitvoering nog niet beantwoord. Uit de bewijsmiddelen blijkt dat bij de
opstaplocatie in Budel de verdachte [medeverdachte 2] enkel in bezit is van een bosje bloemen.
Nog voordat hij kan instappen en de helikopter richting Weert vertrekt wordt hij aangehouden. In
Weert, de locatie van de tussenlanding, zou de kaping daadwerkelijk plaatsvinden. Pas daar zou
het vereiste geweld of de bedreiging met geweld worden toegepast. De verdachten in Weert
zaten, kort voordat de politie ingreep, nog in hun auto de komst van de helikopter af te wachten.
In deze situatie is daarom niet de conclusie gerechtvaardigd dat de gedragingen van de
verdachten naar hun uiterlijke verschijningsvorm reeds in voldoende concrete mate waren gericht
op de voltooiing van het gewelddadig de macht overnemen van de helikopter. Anders
geformuleerd: de gedragingen van de verdachten stonden nog (iets) te ver af van het beoogde
misdrijf om van een strafbare poging te kunnen spreken.

Voorbereidingshandelingen kaping

De vraag die dan voorligt is of de onder feit 1 meer subsidiair of uiterst subsidiair ten laste
gelegde voorbereidingshandelingen wel kunnen worden bewezen. De verdediging heeft zich in
verband hiermee op het standpunt gesteld dat voor wat betreft de voorbereidingshandelingen
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geldt dat de in de tenlastelegging genoemde telefoons, simkaarten, auto’s, hotelkamers, e-
mailberichten, kraaienpoten, touw, autobanden, vuurpijlen en brandbare stoffen geen voorwerpen
zijn die bestemd waren voor het plegen van de kaping. De in de Audi en BMW in Sint-Joost
aangetroffen voorwerpen konden niet bestemd zijn tot het begaan van het delict kaping,
aangezien die voorwerpen pas in beeld zouden komen als de helikopter al gekaapt was. Uit het
dossier volgt niet dat de verdachte wetenschap had van de in de BMW 335i te Weert aangetroffen
wapens en munitie.

Het ten laste gelegde verstrekken van een boormachine, het boeken van een hotelkamer en het
voorhanden hebben van de Audi die in Roermond en Sint Joost stond, kunnen niet worden gezien
als bestemd voor het begaan van de beoogde kaping te Weert.

Het hof sluit zich bij de beslissing van de rechtbank op dit onderdeel aan en neemt daarbij over
de motivering, onder het kopje ‘Voorbereiding’, zoals opgenomen op pagina 8 tot en met 9 van het
vonnis.(…)”

56. De van de rechtbank overgenomen overwegingen ten aanzien van de voorbereiding luiden,
voor zover relevant, als volgt:

“De rechtbank stelt voorop dat uit het dossier voldoende is gebleken dat een helikopter is
gehuurd die vervolgens door verdachten zou worden gekaapt om daarmee een gevangene uit de
PI te kunnen bevrijden. Het misdadige doel (3) dat de verdachten in dit onderzoek voor ogen
stond, is dus duidelijk. Om de helikopter te kunnen kapen zijn voorbereidingen getroffen. Er is een
helikopter gehuurd, de locatie voor de tussenlanding in Weert is uitgezocht, er is een piloot
geregeld die over de te vliegen route is geïnstrueerd en er waren wapens aanwezig in de BMW in
Weert om bij de kaping te gebruiken.

Toch is de rechtbank van oordeel dat het merendeel van de in de tenlastelegging genoemde
voorbereidingsmiddelen (met uitzondering van de wapens en munitie die aanwezig waren in de
BMW in Weert), niet waren bestemd tot het begaan van het kapen van een helikopter.

Deze voorbereidingsmiddelen (telefoons, simkaarten, auto’s, hotelkamers, e-mailberichten
betreffende de huurovereenkomst met [A] , kraaienpoten, touw, autobanden, vuurpijlen en
brandbare stoffen) zouden namelijk geen rol van betekenis spelen bij het daadwerkelijk kapen
van de helikopter.

(…)

Het spreekt voor zich dat wapens en munitie naar hun uiterlijke verschijningsvorm en gebruik wel
bestemd kunnen zijn tot het begaan van het onder feit 1 subsidiair tenlastegelegde feit, maar dat
geldt alleen voor de wapens en munitie die aanwezig waren in de BMW in Weert.

Op die plek zou de tussenlanding en kaping plaatsvinden. De wapens (en wapenonderdelen) die
elders aanwezig waren (in de woning aan de [a-straat] die als uitvalsbasis diende, in de Audi in
Roermond, in de Opel Astra in Amsterdam) zouden namelijk, gezien hun locatie, niet worden
ingezet bij of gebruikt worden voor het kapen van de helikopter.

Dat betekent dat de rechtbank alleen de wapens en munitie die in de BMW in Weert aanwezig
waren, als voorbereidingsmiddel voor het kapen van de helikopter aanmerkt.”

57. Over de rol van de verdachte heeft het hof, buiten de hiervoor onder 9 tot en met 11
weergegeven overwegingen, het volgende overwogen:

“5.1 Hierboven is (onder 4) nog zonder onderscheid geschreven over de verdachten en hun
betrokkenheid bij de voorbereidingshandelingen van een kaping en de poging tot bevrijding van
een gevangene. Het hof komt echter tot het oordeel dat niet elke verdachte een even grote rol
heeft. Er moet om te beginnen worden onderscheiden in medeplegers en medeplichtigen.

De handelingen van [medeverdachte 2] , [medeverdachte 7] , [medeverdachte 5] ,
[medeverdachte 1] , [medeverdachte 6] en [verdachte] , zoals hiervoor beschreven,
rechtvaardigen de conclusie dat zij nauw en bewust hebben samengewerkt bij de voorbereiding
van de kaping en de poging tot bevrijding. De rollen onderling verschillen wel van elkaar wat mede
tot uitdrukking zal worden gebracht in de strafmaatoverweging.

(…)
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Ook voor [medeverdachte 6] en - in iets mindere mate - [verdachte] geldt dat zij vanaf het begin
af aan betrokken waren bij de geplande bevrijdingsactie. Voor [medeverdachte 6] geldt dat hij al
aanwezig is bij het ophalen van [medeverdachte 5] in Brussel, en brengt hem voor besprekingen
met [medeverdachte 7] naar Roosendaal, verzorgt eten voor [medeverdachte 5] als hij in
Amsterdam verblijft, maakt afspraken over de uit te voeren helikoptervlucht met [A] , gaat
meermalen met [medeverdachte 2] naar de Praxis voor het kopen van materiaal waarvan
kraaienpoten zijn gemaakt en zet [medeverdachte 2] tenslotte af op Kempen Airport. Hij overlegt
ten tijde van de geplande vlucht met [verdachte] over het al dan niet instappen van
[medeverdachte 2] . [verdachte] zit op dat moment in de vluchtauto die moet dienen om de
ontsnapte [betrokkene 1] verder te vervoeren en [verdachte] heeft van daaruit contact met
[medeverdachte 6] als [medeverdachte 2] niet komt opdagen. [verdachte] was bovendien in de
nacht van 3 op 4 oktober 2017 ook al aanwezig voor de aanvankelijk geplande bevrijdingsactie en
is nadien ook met [medeverdachte 2] in de Praxis geweest (die hij verlaat met een doos
schroeven in de hand) en is degene die onder een valse naam incheckt in het tweede hotel, zodat
hij en zijn mededaders daar kunnen verblijven.”

58. Volgens vaste rechtspraak van de Hoge Raad is voor de kwalificatie ‘medeplegen’ vereist dat
sprake is van nauwe en bewuste samenwerking. Deze kwalificatie is slechts gerechtvaardigd als
de bewezen verklaarde – intellectuele en/of materiële – bijdrage van de verdachte aan het delict
van voldoende gewicht is. Bestaat het ten laste gelegde medeplegen in de kern niet uit een
gezamenlijke uitvoering, maar uit gedragingen die met medeplichtigheid in verband plegen te
worden gebracht, dan rust op de rechter die desondanks oordeelt dat sprake is van een zodanig
bewuste en nauwe samenwerking dat van medeplegen kan worden gesproken, de taak in de
bewijsvoering dat medeplegen nauwkeurig te motiveren. Als voorbeelden van gedragingen die
met medeplichtigheid in verband worden gebracht, noemt de Hoge Raad het verstrekken van
inlichtingen, op de uitkijk staan en helpen bij de vlucht. In zijn oordeelsvorming kan de rechter
onder meer rekening houden met 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. In de regel zal de bijdrage van de medepleger
worden geleverd tijdens het begaan van het feit, maar noodzakelijk is dat niet. Zeker in andere, in
zekere zin afwijkende of bijzondere, situaties dient in de bewijsvoering aandacht te worden
besteed aan de vraag of wel zo bewust en nauw is samengewerkt bij het strafbare feit dat van
medeplegen kan worden gesproken, in het bijzonder dat en waarom de bijdrage van de verdachte
van voldoende gewicht is geweest.45 Uit de meest recente rechtspraak van de Hoge Raad over
medeplegen lijkt te kunnen worden afgeleid dat in toenemende mate het bestaan van een vooraf
voor alle deelnemers duidelijk plan een relevant aandachtspunt kan zijn voor de beoordeling of
sprake is van medeplegen.46 Ingeval sprake is van het gezamenlijk optrekken met het oog op het
realiseren van een gezamenlijk plan kan sprake zijn van medeplegen, ook al zouden de
gedragingen van de verdachte op zichzelf beschouwd niet als een bijdrage van voldoende gewicht
aan het ten laste gelegde feit kunnen worden aangemerkt.47

59. Het middel komt op tegen het oordeel van het hof dat de verdachte zich “tezamen en in
vereniging met anderen” heeft schuldig gemaakt aan de voorbereiding van de kaping. Het hof zou
ten onrechte, althans – mede in het licht van hetgeen namens de verdachte ter terechtzitting in
hoger beroep naar voren is gebracht – ontoereikend gemotiveerd hebben geoordeeld dat sprake
is geweest van een nauwe en bewuste samenwerking tussen de verdachte en de
medeverdachten. De verdachte heeft de wapens en munitie op de tussenlocatie niet voorhanden
gehad, terwijl zijn rol in de voorbereiding zijn afwezigheid in de uitvoering niet kan compenseren,
aldus de steller van het middel.

60. Het hof heeft bewezen verklaard dat de verdachte als medepleger betrokken is geweest bij de
voorbereiding van de kaping van de helikopter op 11 oktober 2017. Met overneming van de
overwegingen van de rechtbank heeft het hof in dat verband vastgesteld dat de verdachte en zijn
medeverdachten een helikopter hebben gehuurd, de locatie voor de tussenlanding in Weert
hebben uitgekozen, een piloot hebben geregeld die over de vluchtroute is geïnstrueerd en
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wapens en munitie aanwezig hebben gehad in de BMW in Weert om bij de kaping te gebruiken.
Hoewel in de van de rechtbank overgenomen overwegingen een beperking lijkt te worden
aangebracht tot wapens en munitie die zijn aangetroffen in de BMW die in Weert was
aangetroffen, volgt elders uit de bestreden uitspraak dat het hof in dit verband ook relevant acht
dat een vuurwapen met geluiddemper in de Opel Astra in Budel aanwezig was in verband met de
voorgenomen kaping van de helikopter. Het hof overweegt immers dat [medeverdachte 2] heeft
overwogen dat wapen mee te nemen in de helikopter, maar uiteindelijk in overleg met
[medeverdachte 7] heeft besloten daarvan af te zien. Het hof heeft vastgesteld dat de verdachte
dit wapen voorhanden heeft gehad. Het heeft deze vaststelling gebaseerd op de uitkomst van
DNA-onderzoek.

61. Het hof heeft de rol van de verdachte bij de voorbereiding van de kaping en de poging tot
bevrijding van [betrokkene 1] uit de P.I. Roermond niet per feit besproken, maar doen volgen op
bewijsoverwegingen die betrekking hebben op beide feiten. Aan de steller van het middel kan
worden toegegeven dat het hof in deze algemene overwegingen ten aanzien van het medeplegen
niet steeds onderscheid maakt tussen het leveren van een bijdrage aan de poging tot bevrijding
enerzijds en aan de voorbereiding van de kaping van de helikopter anderzijds. Tegelijk volgt uit de
bewijsvoering een sterke verwevenheid tussen de voorgenomen kaping van de helikopter en de
beoogde bevrijding van de gedetineerde. De kaping was een cruciaal onderdeel van de
bevrijdingsactie en daarmee van het gezamenlijk plan. Die constatering is ook van belang voor de
reikwijdte van het medeplegen, omdat de verdachte en zijn medeverdachten gezamenlijk zijn
opgetrokken ter realisering van een gezamenlijk plan om een gedetineerde uit de penitentiaire
inrichting te bevrijden en om in verband daarmee een helikopter te kapen. Het hof heeft – in
cassatie onbestreden – vastgesteld dat de verdachte betrokken was bij een vooraf voor alle
deelnemers kenbaar gezamenlijk plan om [betrokkene 1] te bevrijden, waarvan het huren van een
helikopter met de bedoeling deze (met geweld of bedreiging met geweld) over te nemen een
essentieel onderdeel was. Daarnaast blijkt dat de verdachte reeds bij de (voorbereiding van de)
eerder geplande bevrijdingsoperatie betrokken is geweest en daartoe met medeverdachten in
Eindhoven heeft verbleven en op 11 oktober over de aankomst van de helikopter in Weert heeft
overlegd met [medeverdachte 6] .

62. Uit de vaststellingen van het hof ten aanzien van de rol van de verdachte in de uitvoering van
het plan blijkt voorts dat hij in de nacht van 10 op 11 oktober 2017 met [medeverdachte 2] heeft
afgestemd welke route de beide voertuigen die zij bestuurden zouden rijden, waarna de Opel
Astra waarin de verdachte zat onder meer langs de verblijfplaats van de helikopterpiloot
[medeverdachte 5] is gereden. Later op de dag neemt de verdachte in verschillende auto’s plaats,
die in de nabijheid van de P.I. Roermond zijn gesignaleerd. Het moet volgens het hof de verdachte
zijn geweest die tijdens de vlucht voor de politie een wapen en munitie uit de Audi heeft gegooid.
Ten aanzien van de rol van de verdachte heeft het hof tot slot in het bijzonder acht geslagen op
het wapen dat in de Opel Astra is gevonden. Het hof ziet een betekenisvol verband tussen de
omstandigheid dat de verdachte als donor kan worden aangemerkt van het DNA-materiaal dat is
gevonden op dat wapen en de vindplaats daarvan in de Opel Astra, waarmee [medeverdachte 2]
is afgezet bij Kempen Airport.

63. Het oordeel van het hof dat in het licht van de door hem vastgestelde feiten sprake is geweest
van een voldoende bewuste en nauwe samenwerking tussen de verdachte en zijn mededaders bij
de voorbereiding van de kaping, getuigt niet van een onjuiste rechtsopvatting en is niet
onbegrijpelijk. Daarbij neem ik in aanmerking dat ingeval verdachten gezamenlijk optrekken met
het oog op het realiseren van een gezamenlijk plan sprake kan zijn van medeplegen, ook al
zouden de door de verdachte afzonderlijke gedragingen elk op zichzelf beschouwd niet als een
bijdrage van voldoende gewicht aan de ten laste gelegde feiten kunnen worden aangemerkt.48

Voor medeplegen is niet vereist dat de verdachte (alle) in de bewezenverklaring bedoelde
vuurwapens en munitie zelf voorhanden heeft gehad. Het voorhanden hebben van wapens en
munitie op de locatie waar de macht over de helikopter met (bedreiging met) geweld zou worden
overgenomen, heeft het hof kennelijk en niet onbegrijpelijk beschouwd als een onmisbaar, voor
ieder van de deelnemers kenbaar onderdeel van de voorgenomen kaping van de helikopter.
Kennelijk heeft het hof geoordeeld dat het niet anders kan zijn dan dat de verdachte zich in
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meerdere of mindere mate bewust is geweest van de aanwezigheid van de wapens en munitie in
de BMW, omdat het beoogde gezamenlijk gebruik van die wapens een wezenlijk onderdeel vormde
van de voorgenomen kaping.49 Het mede daarop gebaseerde oordeel van het hof dat de
verdachte ook ten aanzien van het verwerven en voorhanden hebben van de wapens en munitie
ter voorbereiding van de kaping zo bewust en nauw heeft samengewerkt met zijn mededaders
dat sprake is van medeplegen, geeft geen blijk van een onjuiste rechtsopvatting, terwijl dat
oordeel toereikend is gemotiveerd.50 Het hof heeft in zijn oordeel kunnen betrekken dat de
verdachte geen aannemelijke verklaring heeft gegeven die de redengevendheid ontzenuwt van de
inhoud van verschillende bewijsmiddelen, waaronder de resultaten van het DNA-onderzoek ten
aanzien van het vuurwapen met geluiddemper dat in de Opel Astra is aangetroffen.51 Het oordeel
van het hof is ook in dit opzicht toereikend gemotiveerd, ook in het licht van het verweer dat de
verdachte een kleine speler zou zijn die slechts een auto moest klaarzetten en als “wajong” of
“soldaat” bekendstond binnen de groep. De bewezenverklaring is naar de eis van de wet
voldoende met redenen omkleed.

64. Het middel faalt.

65. Het derde middel bevat de klacht dat de bewezenverklaring van het onder 1 meer subsidiair
ten laste gelegde niet toereikend is gemotiveerd omdat uit de bewijsmiddelen niet kan worden
afgeleid dat de verdachte opzet had, althans dat het hof, zonder daartoe in het bijzonder de
redenen op te geven, is afgeweken van een in dat verband ingenomen uitdrukkelijk onderbouwd
standpunt.

66. Het proces-verbaal van de terechtzitting in hoger beroep van 7 februari 202052 houdt in dat de
raadsvrouw van de verdachte het woord tot verdediging heeft gevoerd aan de hand van haar
aldaar aan het hof overgelegde pleitnotities, die in het dossier zijn gevoegd. Ten aanzien van het
opzet op het grondfeit – de kaping – houden de pleitnotities het volgende in:53

“Tot slot, het opzet. De rechtbank heeft ten aanzien van het opzet voor het meer subsidiair
tenlastegelegde overwogen dat er onvoldoende bewijs is dat aantoont dat cliënt wist van de
aanwezigheid van de wapens in de BMW in Weert of op de hoogte was van het plan om met
geweld de helikopter te kapen. De verdediging sluit zich hierbij aan en er onvoldoende wettig en
overtuigend bewijs is voor het vereiste dubbel opzet.

Uit niets blijkt dat cliënt wist dat de helikopter een tussenlanding zou maken in Weert, dat daar
een auto stond met wapens erin en dat de helikopter daadwerkelijk 'gekaapt' zou worden. Uit het
dossier blijkt overduidelijk dat cliënt niet werd betrokken bij de afspraken die werden gemaakt
over de wijze waarop de helikopter zou worden bemachtigd, hierover zijn geen gesprekken met
cliënt gevoerd. Dat de plannen niet met cliënt besproken werden is ook aannemelijk gelet op de
onderlinge hiërarchie 'soldaat' en de wijze waarop er over hem wordt gesproken 'de wajong'. Ook
blijkt niet uit het dossier in er in het bijzijn van cliënt telefonische gesprekken zijn gevoerd over de
kaping van de helikopter met geweld. Uit de getapte gesprekken volgt bovendien al dat de
handelswijze over het kapen van de helikopter door vermoedelijk [medeverdachte 8] en
[medeverdachte 1] pas op het allerlaatste moment werden besproken. Zelfs als cliënt wist dat er
een helikopter gebruikt zou worden bij de bevrijding, betekent nog niet dat cliënt had moeten
weten dat deze 'gekaapt' zou zijn. De medeverdachten hadden ook dse beschikking over de
helikopter kunnen verkrijgen zonder toepassing van geweld of vreesaanjaging.

Ook bezien vanuit het voorwaardelijk opzet kan niet worden gezegd dat cliënt willens en wetens
de aanmerkelijke kans heeft aanvaard dat de medeverdachten de helikopter met geweld/dreiging
met geweld of vreesaanjaging in hun macht zouden brengen. Cliënt werd immers op geen enkele
wijze op de hoogte gehouden over de wijze waarop de helikopter overgenomen zou worden en
cliënt was ook niet aanwezig op de locatie waar de kaping plaats zou vinden. Ik verwijs
bijvoorbeeld naar een gesprek tussen vermoedelijk [medeverdachte 2] en vermoedelijk
[medeverdachte 7] op 11 oktober. [medeverdachte 8] laat weten dat hij bij [A] is en dat hij
overweegt een wapen mee te nemen. Uit dit gesprek blijkt dat er vooraf geen afspraken zijn
gemaakt m.b.t. de wijze waarop de helikopter overgenomen moest worden. Cliënt kon hier dus
simpelweg niet van de hoogte zijn, zodat het opzet van cliënt, ook in de vorm van het
voorwaardelijk opzet, ontbreekt en cliënt vrijgesproken dient te worden van het onder 1 primair
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ten laste gelegde feit.”

67. De raadsvrouw heeft voorts, voor zover relevant, het volgende naar voren gebracht:

“De rechtbank heeft overwogen dat de wapens en de munitie in de BMW wel bestemd kunnen
worden voor de beoogde kaping van de helikopter. Client is vrijgesproken omdat niet uit het
dossier volgt dat cliënt wetenschap heeft gehad van de aanwezigheid van de wapens en munitie
in de BMW of op de hoogte was van het plan om met geweld de helikopter over te nemen. Ik deel
dit standpunt en ik verzoek Uw Hof dan ook vrij te spreken bij gebreke aan opzet.

(…)

De verdediging stelt zich in ieder geval op het standpunt dat het voorwerven of voorhanden
hebben van voorbereidingsmiddelen niet geldt dat volstaan zou kunnen worden met de
ondergrens van de 'bewuste schuld'. Opzet op de strafbare voorbereiding is vereist, hetgeen op
zijn minst het voorwaardelijk opzet op het voorhanden hebben van voorwerpen vereist.”

68. Het hof heeft de bewezenverklaring van het onder 1 subsidiair ten laste gelegde gemotiveerd,
zoals hiervoor onder 54 tot en met 57 is weergegeven. Daarnaast heeft het hof overwegingen
gewijd aan het bewijs van het onder 3 ten laste gelegde, waarop bij de bespreking van het vierde
middel nader zal worden ingegaan. Het hof heeft in dat verband onder meer overwogen:

“Ten aanzien van [verdachte] is vastgesteld dat hij dusdanig nauw en bewust heeft
samengewerkt bij dit gewelddadige plan dat hij als medepleger kan worden aangemerkt. Daaruit
volgt dat de verdachte ook wetenschap had van de wapens die ten behoeve van de uitvoering bij
hem en zijn mededaders in bezit waren. Daaronder vallen de wapens en munitie die in de Audi en
in de BMW zijn aangetroffen.”

69. De rechter die in afwijking van een tot vrijspraak strekkend uitdrukkelijk onderbouwd
standpunt tot een bewezenverklaring komt, dient op de voet van art. 359, tweede lid, tweede
volzin, Sv in het bijzonder de redenen op te geven die daartoe hebben geleid. Ook als het naar
voren gebrachte, door de rechter niet aanvaarde standpunt in de uitspraak niet beargumenteerd
wordt weerlegd, kan zich het geval voordoen dat de uitspraak voldoende gegevens bevat,
bijvoorbeeld in de gebezigde, voor de verwerping van het standpunt relevante bewijsmiddelen
en/of in een aanvullende bewijsmotivering, waarin die nadere motivering besloten ligt. De
motiveringsplicht gaat niet zo ver dat bij de niet-aanvaarding van een uitdrukkelijk onderbouwd
standpunt op ieder detail van de argumentatie moet worden ingegaan.54

70. Het hof is afgeweken van het standpunt van de verdachte. Voor zover het middel de klacht
inhoudt dat het hof niet heeft gerespondeerd op het in het middel bedoelde standpunt, faalt het
bij gebrek aan feitelijke grondslag. Het hof heeft overwogen dat de verdachte wist van het plan
om een gedetineerde uit de P.I. Roermond te bevrijden en in verband daarmee een helikopter te
kapen. Het hof heeft verder – zij het niet onder de aanhef ‘Voorbereidingshandelingen kaping’ –
overwogen dat de verdachte wetenschap had van de wapens die in de BMW waren aangetroffen.
Het verwerven en voorhanden hebben van wapens en munitie op de locatie waar de macht over
de helikopter met (bedreiging met) geweld zou worden overgenomen, heeft het hof kennelijk en
niet onbegrijpelijk beschouwd als een onmisbaar, voor ieder van de deelnemers kenbaar
onderdeel van de voorgenomen kaping van de helikopter.55 Daarbij komt dat het volgens het hof
de verdachte is geweest die tijdens de vlucht voor de politie een wapen en munitie uit de Audi
heeft gegooid en de verdachte als donor kan worden aangemerkt van het DNA-materiaal dat is
gevonden op het vuurwapen in de Opel Astra. Tegen die achtergrond is het niet onbegrijpelijk dat
het hof heeft geoordeeld dat de verdachte opzet had op het verwerven en voorhanden hebben
van de in de bewezenverklaring genoemde voorbereidingsmiddelen, te weten (automatische)
vuurwapens en munitie, die juist op de plaats van de voorgenomen kaping essentieel waren voor
de uitvoering van het voor alle verdachten kenbare plan.56 Daarin liggen de redenen besloten
waarom het hof het standpunt ten aanzien van het ontbreken van opzet niet heeft gehonoreerd.
Voor het overige verwijs ik naar de bespreking van het tweede middel.

71. Het middel faalt.

72. Het vierde middel behelst de klacht dat het hof zijn oordeel dat sprake is van medeplegen van
het voorhanden hebben van wapens en munitie in de BMW in Weert (feit 3 onder e) ontoereikend

578



heeft gemotiveerd, omdat uit de bewijsmiddelen niet volgt dat de verdachte wetenschap had van
de aanwezigheid daarvan.

73. Gedoeld wordt kennelijk op de wapens en munitie die voorhanden zijn geweest in de blauwe
BMW 335i, waarin de verdachten [medeverdachte 4] (als bestuurder), [medeverdachte 1] ,
[medeverdachte 5] en [medeverdachte 3] klaarstonden bij de tussenlandingslocatie in Weert. Uit
de vaststellingen van het hof blijkt dat de bedoelde wapens zijn gevonden in een tas op de [c-
straat] te Maarheeze. Die locatie bevindt zich op de vluchtroute van deze BMW.

74. Ten laste van de verdachte is onder 3 bewezen verklaard dat:

“hij op een of meer tijdstippen gelegen in of omstreeks de periode van 1 september 2017 tot en
met 11 oktober 2017 in Nederland, tezamen en in vereniging met anderen

a. een automatisch vuurwapen, te weten een aanvalsgeweer van categorie II (aangetroffen in de
berm langs de vluchtroute van de Audi met kenteken [kenteken 3] ) en

b. munitie, te weten patronen van categorie III, geschikt om te worden verschoten met
voornoemd vuurwapen (aanvalsgeweer) en

c. een (langwerpige) tas met daarin onderdelen van een aanvalsgeweer, te weten
patroonmagazijnen van categorie III en

d. munitie, te weten losse patronen van categorie III (geschikt om te worden verschoten met
voornoemd aanvalsgeweer) en

e. een (zwarte) tas met daarin een automatisch vuurwapen, te weten een aanvalsgeweer van
categorie II en een pistool van categorie III en onderdelen van een aanvalsgeweer van categorie
II, te weten patroonmagazijnen met daarin munitie, te weten patronen van categorie III

voorhanden heeft gehad.”

75. In dat verband heeft het hof het volgende overwogen:

“Zoals hiervoor al is vastgesteld is sprake geweest van een ingewikkelde bevrijdingsoperatie met
een sterk planmatig karakter waarbij verschillende verdachten verschillende taken waren
toebedeeld. Onderdeel van dat plan was dat er drie auto’s gereed stonden; een BMW op de
tussenlandingslocatie en een BMW en Audi in de nabijheid van de P.I. Roermond, met daarin onder
meer zelfgemaakte kraaienpoten, een jerrycan met benzine en vuurpijlen. In de auto bij de
tussenlandingslocatie waren voorts wapens voorhanden in verband met de voorgenomen kaping
van de helikopter en in de Audi bij de P.I. Roermond lagen wapens die kennelijk bedoeld waren om
te gebruiken in het geval dat tijdens de bevrijding van [betrokkene 1] nodig mocht blijken.

Ten aanzien van [verdachte] is vastgesteld dat hij dusdanig nauw en bewust heeft samengewerkt
bij dit gewelddadige plan dat hij als medepleger kan worden aangemerkt. Daaruit volgt dat de
verdachte ook wetenschap had van de wapens die ten behoeve van de uitvoering bij hem en zijn
mededaders in bezit waren. Daaronder vallen de wapens en munitie die in de Audi en in de BMW
zijn aangetroffen. In zoverre is het hof dan ook van oordeel dat bewezen kan worden dat de
verdachte tezamen en in vereniging met anderen die wapens en munitie voorhanden heeft gehad.

Dat geldt niet voor de wapens en munitie in de woning aan de [a-straat] te [plaats] . Daarvan is
niet gebleken dat ze bij de uitvoering van het plan een rol zouden spelen. Nu ook overigens niet is
gebleken van een omstandigheid waaruit kan worden afgeleid dat de verdachte zich bewust was
van de aanwezigheid van die wapens en daarover kon beschikken wordt hij van dit onderdeel
vrijgesproken.”

76. Aan het middel is ten grondslag gelegd dat de bewustheid van de verdachte ten aanzien van
de aanwezigheid van de onder e bewezen verklaarde voorwerpen niet enkel kan volgen uit de
omstandigheid dat nauw en bewust is samengewerkt bij een gewelddadig plan. Evenmin zou
daaruit kunnen worden afgeleid dat de verdachte daarover beschikkingsmacht heeft gehad. Het
middel heeft aldus slechts betrekking op een gedeelte van het onder 3 bewezen verklaarde, te
weten voor zover het gaat om de voorwerpen die onder e zijn genoemd.

77. Voor een veroordeling ter zake van het – als pleger – voorhanden hebben van een wapen of
munitie in de zin van art. 26 Wet Wapens en Munitie (WWM) is vereist dat sprake is geweest van
een meer of mindere mate van bewustheid van de verdachte ten aanzien van de aanwezigheid
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van dat wapen of die munitie. Die uit de rechtspraak van de Hoge Raad gebruikte aanduiding van
“een meerdere of mindere mate” van bewustheid geeft aan dat de verdachte zich bewust was van
de (waarschijnlijke) aanwezigheid van het wapen of de munitie, zonder dat die bewustheid zich
hoeft uit te strekken tot de specifieke eigenschappen en kenmerken van het wapen of de munitie
of tot de exacte locatie van dat wapen of die munitie. Voor het bewijs van dergelijke bewustheid
geldt dat daarvan ook sprake kan zijn in een geval dat het niet anders kan dan dat de verdachte
zulke bewustheid heeft gehad. Voorts vergt het aanwezig hebben van een wapen of munitie dat
de verdachte feitelijke macht over het wapen of de munitie kan uitoefenen in de zin dat hij
daarover kan beschikken. Daarvoor hoeft het wapen of de munitie zich niet noodzakelijkerwijs in
de directe nabijheid van de verdachte te bevinden.57

78. De bewezenverklaring heeft betrekking op het medeplegen van het voorhanden hebben van
wapens en munitie in een auto die een cruciale rol speelt bij het gezamenlijk plan om een
gedetineerde te bevrijden en daartoe een helikopter te kapen. Uit de vaststellingen van het hof
volgt dat de verdachte en zijn medeverdachten een complex, veelomvattend plan hadden gemaakt
om [betrokkene 1] uit de P.I. Roermond te bevrijden, dat zij daartoe een helikopter hadden
gehuurd waarover zij op de tussenlandingsplaats met (bedreiging met) geweld de macht zouden
overnemen en dat in verband daarmee in ieder geval onder meer een BMW beladen met wapens
en munitie klaarstond. Het hof heeft voorts vastgesteld dat de verdachte wist van dit plan, daar al
in een vroeg stadium bij betrokken was en daarin een actieve rol heeft gehad. Het hof heeft uit
het – op de inhoud van de gebezigde bewijsmiddelen gestoelde – oordeel dat sprake was van
een nauwe en bewuste samenwerking aan het gewelddadige plan en de essentiële rol die
wapens en munitie op de locatie van de tussenlanding daarbij zouden spelen, kunnen afleiden dat
de verdachte ook ten aanzien van het voorhanden hebben van die wapens en munitie zo bewust
en nauw heeft samengewerkt met zijn mededaders dat sprake is van medeplegen van het
voorhanden hebben daarvan. Kennelijk heeft het hof geoordeeld dat het niet anders kan zijn dan
dat de verdachte zich in meerdere of mindere mate bewust is geweest van de aanwezigheid van
de wapens en munitie in de BMW, omdat het beoogde gezamenlijk gebruik van die wapens een
wezenlijk onderdeel vormde van het bevrijdingsplan van de verdachte en zijn medeverdachten.58

Het daarop gebaseerde oordeel dat de verdachte ook ten aanzien van het voorhanden hebben
van de wapens en munitie zo bewust en nauw heeft samengewerkt met zijn mededaders dat
sprake is van medeplegen van het voorhanden hebben van die vuurwapens, geeft geen blijk van
een onjuiste rechtsopvatting, terwijl dat oordeel toereikend is gemotiveerd.59 De omstandigheid
dat niet is gebleken dat de verdachte op enig moment in de desbetreffende BMW heeft gezeten,
dan wel dat hij anderszins in de directe nabijheid van wapens in die auto is geweest, doet
daaraan niet af.60

79. Slechts voor de volledigheid merk ik op dat zelfs als hierover anders zou worden geoordeeld,
het middel niet tot cassatie hoeft te leiden. De aard en de ernst van hetgeen is bewezen
verklaard, worden in zijn geheel beschouwd immers niet aangetast indien het gewraakte
onderdeel uit de bewezenverklaring zou wegvallen. Daarom heeft de verdachte geen rechtens te
respecteren belang bij vernietiging van de bestreden uitspraak en terug- of verwijzing van de
zaak voor een nieuwe behandeling.61

80. Het middel faalt.

81. De middelen falen. Het tweede, derde en vierde middel kunnen worden afgedaan met de aan art.
81, eerste lid, RO ontleende overweging.

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

83. Deze conclusie strekt tot verwerping van het beroep.

Slotsom
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2.1

Nummer 21/00248

Datum 24 mei 2022

ARREST

op het beroep in cassatie tegen een arrest van het gerechtshof 's-Hertogenbosch van 20 januari
2021, nummer 20-000338-19, in de strafzaak

tegen

[verdachte],

geboren te [geboorteplaats] op [geboortedatum] 1974,

hierna: de verdachte.

Het beroep is ingesteld door de verdachte. Namens deze hebben R.J. Baumgardt, P. van Dongen en S.
van den Akker, allen advocaat te Rotterdam, bij schriftuur cassatiemiddelen 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 cassatieberoep.

Het cassatiemiddel is gericht tegen het oordeel van het hof dat wat betreft feit 1 sprake is van
een begin van uitvoering van het in de bewezenverklaring bedoelde misdrijf.

Ten laste van de verdachte is bewezenverklaard dat:

“1.

hij op 23 september 2018 te Terneuzen ter uitvoering van het door hem voorgenomen
misdrijf om opzettelijk brand te stichten aan een auto die geparkeerd stond aan de [e-
straat], met dat opzet getracht heeft om met behulp van een gasbrander een auto (Mazda)
in brand te steken, en daarvan gemeen gevaar voor goederen te duchten was, terwijl de
uitvoering van dat voorgenomen misdrijf niet is voltooid;

2.

hij op 23 september 2018 te Terneuzen opzettelijk brand heeft gesticht door open vuur in
aanraking te brengen met een parasol, ten gevolge waarvan die parasol gedeeltelijk is
verbrand, en daarvan gemeen gevaar voor aldaar staande coniferen te duchten was;

3.

hij op 23 september 2018 te Terneuzen opzettelijk brand heeft gesticht door open vuur in

1 Procesverloop in cassatie

2 Beoordeling van het eerste cassatiemiddel
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2.2.2

aanraking te brengen met kussens en een stoel, ten gevolge waarvan die kussens en stoel
geheel of gedeeltelijk zijn verbrand, en daarvan gemeen gevaar voor de woning [a-straat 1]
en levensgevaar voor de aanwezige personen in voornoemde woning en/of gevaar voor
zwaar lichamelijk letsel voor de aanwezige personen in voornoemde woning, te duchten
was;

4.

hij op 23 september 2018 te Terneuzen opzettelijk en wederrechtelijk een kliko, die aan een
ander, te weten aan de gemeente Terneuzen en/of [betrokkene 1] toebehoorde, heeft
beschadigd.”

Deze bewezenverklaring steunt op de volgende bewijsvoering:

“Op basis van de gebezigde bewijsmiddelen stelt het hof allereerst de navolgende feiten en
omstandigheden vast. Bij de beoordeling van de verweren zal het hof van die feiten en
omstandigheden uit gaan. Het hof zal hiertoe ten behoeve van de overzichtelijkheid en de
leesbaarheid, de gebeurtenissen in chronologische volgorde bespreken.

Tenlastegelegde onder 2
Op 23 september 2018 deed [betrokkene 2] aangifte van brandstichting. Hierbij verklaarde
zij dat zij de eigenaresse is van Spareribbery ‘[A]’, met bijbehorend terras, gevestigd aan de
[b-straat 1] te Terneuzen. Op het terras stonden die nacht twee grote ingevouwen parasols
van het merk Heineken, welke parasols haar eigendom zijn en € 275,00 per stuk kosten.
Door de politie is aan haar verteld dat er die nacht is getracht één van de twee parasols in
brand te steken.

De getuige [betrokkene 3] heeft verklaard dat hij deze desbetreffende nacht door de [b-
straat] liep langs café ‘[A]’ en zag dat er een parasol in brand stond. Op het moment dat de
getuige hier snel naartoe liep, zag hij een man wegrennen. Deze man was donker gekleed,
droeg een trainingsbroek die een beetje glom en hij droeg een pet met een capuchon
eroverheen. Hierop is de getuige de brand gaan blussen met zijn handen, omdat hij dacht
dat anders de dennenboom ook in brand zou gaan.

Uit de beschikbare camerabeelden van een Grieks restaurant, gevestigd aan de [b-straat 2]
te Terneuzen, blijkt dat de verdachte, gekleed in een zwarte broek met aan de zijkant lichte
strepen, een zwarte sweater met opdruk en een zwarte pet, omstreeks 03.49.27 uur uit de
richting van café [B] (gelegen aan de [c-straat]) liep over de [b-straat] langs het Grieks
restaurant. Omstreeks 03.49.50 uur liep hij vanaf de [b-straat] in de richting van de [d-
straat], waarbij hij een donkerkleurig voorwerp in zijn rechterhand had dat hij stak in de zak
aan de voorzijde van zijn lichaam. De verdachte keek in de richting van de parasol en liep
linksaf naar de [d-straat], in de richting van de parasol en uitzicht van de camera’s.
Ongeveer 25 seconden later, omstreeks 03.50.14 uur, komt een manspersoon, naar later
blijkt de getuige [betrokkene 3], in beeld gelopen. Enkele meters achter [betrokkene 3] loopt
een manspersoon. Beide personen liepen in dezelfde richting als de verdachte en op dat
moment waren er geen andere personen die over de [b-straat] in de richting van de [d-
straat] liepen. Op het moment dat [betrokkene 3] ter hoogte van de [d-straat] kwam, is te
zien dat hij in de richting van de parasol keek en opeens met verhoogde snelheid in deze
richting sprintte en uit het zicht van de camera’s verdween. De verdachte heeft zichzelf ook
herkend op de camerabeelden.

Uit het verrichte brandonderzoek bleek dat de parasol waar een brandhaard had gewoed
zich bevond bij een glazen terrasscherm en onder coniferen, met aan de onderzijde
verschillende dorre takken. Aan de voorzijde van de parasol was lichte brandschade aan de
onderzijde van het parasoldoek te zien. Een gedeelte was zichtbaar weggebrand en
gesmolten kunststof was naar beneden op de stenen parasolvoet gedrupt. Naar aanleiding
van dit brandonderzoek is geconcludeerd dat een atmosferische- of een technische oorzaak
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uitgesloten kan worden en dat deze brand werd veroorzaakt door het al dan niet opzettelijk
bijbrengen van open vuur aan de onderzijde van het doek van de ingeklapte parasol. Hierbij
is geen indicatie verkregen dat er een ontbrandbare vloeistof is gebruikt. Een gemeen
gevaar voor goederen is door de brand te duchten geweest, nu mogelijk de terrasmeubels
ernaast, het glazen terrasscherm erachter en waarschijnlijk de coniferen erboven door hitte
en/of vuur zouden zijn aangetast als de brand niet zou zijn gedoofd.

Tenlastegelegde onder 4
Op 23 september 2018 heeft [betrokkene 1], wonende aan de [b-straat 3] te Terneuzen,
aangifte gedaan van brandstichting. Op het moment dat hij die nacht zijn deur openmaakte,
zag hij dat zijn groene kliko in brand stond, welke tegen de gevel van “[C]” stond.
[betrokkene 1] verklaarde later dat zijn vrienden die nacht omstreeks 04.09 uur appten dat
zij bij zijn huis waren. Toen zij aankwamen zagen zij dat er een kliko op het schoolplein van
‘[C]’ in brand stond. [betrokkene 1] en zijn vrienden hebben de brand met een teil en een
pan met water geblust.

Uit het verrichte brandonderzoek blijkt dat de kunststofdeksel van de afvalcontainer
gedeeltelijk naar boven was verbogen. Midden op de deksel was een door hitte en/of vuur
veroorzaakte beschadiging, in de vorm van een langwerpig gat van enkele centimeters
doorsnede. Het kunststof rondom deze beschadiging was als gevolg van hitte naar beneden
toe ingezakt. De binnenzijde van de afvalcontainer was beroet en zwart aangeslagen. Het
kunststof rondom de beschadiging was naar binnen toe versmolten. Naar aanleiding van dit
brandonderzoek is geconcludeerd dat een atmosferische- of een technische oorzaak
uitgesloten kan worden en dat deze brand werd veroorzaakt door het al dan niet opzettelijk
bij brengen van open vuur op de bovenzijde van de kunststof deksel van de afvalcontainer.
Hierbij is geen indicatie verkregen dat er een ontbrandbare vloeistof is gebruikt. Behalve een
vernieling met behulp van vuur kan niet geconcludeerd worden of er door de brand
daadwerkelijk een gemeen gevaar voor goederen te duchten was geweest.

Tenlastegelegde onder 3
Op 23 september 2018 deed [betrokkene 4] aangifte van brandstichting bij haar woning aan
de [a-straat 1] te Terneuzen, waar zij samen met haar echtgenoot en zoon woonachtig is. Zij
verklaarde dat zij die nacht ineens wakker werd gemaakt door haar echtgenoot, die
beneden sliep, die riep dat er brand was. Uit de verklaring van de getuige [betrokkene 5], de
echtgenoot van aangeefster [betrokkene 4], blijkt dat hij op 23 september 2018 omstreeks
04:30 uur lag te slapen op de bank in de woonkamer en dat hij wakker werd van geknetter.
Dit geknetter kwam vanaf de voordeur en door de voordeur heen zag hij vlammen. Hierbij
zag hij dat de ruit van de voordeur was gebarsten en dat de stoel die recht tegen de
voordeur aanstond in brand stond. De muur waar de stoel tegenaan stond, was zwart van
het roet. Ik denk dat als ik niet wakker was geworden de ruit van de voordeur was
gesprongen en de vlammen naar binnen waren geslagen. Dit denk ik omdat de ruit al
gebarsten was.

Het hof merkt op dat gelet op het feit dat de brand omstreeks 04.30 uur is ontdekt en toen
al enige omvang had, het niet anders kan zijn dan dat deze brand vóór 4.30 uur is
aangestoken. De [a-straat 1] ligt blijkens de plattegrond op dossierpagina 128 op korte
afstand van de [e-straat] ter hoogte van [e-straat 1] waar verdachte omstreeks 04.30 uur
op heterdaad van een poging brandstichting werd aangetroffen (zie hierna).

Uit het verrichte brandonderzoek blijkt op de zijmuur door het roet een duidelijk V-vormig
brandbeeld op de stenen. Bovenop de tegels van de vloer waren geelkleurige gesmolten
kunststof resten zichtbaar. De houten deurpost aan de scharnierzijde van de voordeur was
door hitte en/of vuur aangetast. Het glas in de twee ramen van de voordeur is waarschijnlijk
als gevolg van de hitte aangetast. De stoel is door de brand aangetast en bestaat alleen
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nog uit een metalen frame. Volgens informatie van de aanwezige bewoners zou op de stoel
een zit- en een rugkussen hebben gelegen. De stoelpoot heeft op een afstand van ongeveer
30 centimeter van de voordeur gestaan. Naar aanleiding van dit brandonderzoek is
geconcludeerd dat een atmosferische- of een technische oorzaak uitgesloten kan worden en
dat deze brand werd veroorzaakt door het al dan niet opzettelijk bijbrengen of achterlaten
van open vuur bij/op de kussens van de stoel. Hierbij is geen indicatie verkregen dat er een
ontbrandbare vloeistof is gebruikt. Door de brand zou er een mogelijk gemeen gevaar voor
goederen en/of personen te duchten zijn geweest.

Tenlastegelegde onder 1 
Op 23 september 2018 omstreeks 04.28 uur reden de verbalisanten [verbalisant 1] en
[verbalisant 2] in de [e-straat] te Terneuzen. Ter hoogte van de woning [e-straat 1] zag
verbalisant [verbalisant 1] een personenauto staan, merk Mazda, voorzien van het kenteken
[kenteken], waarbij direct naast en aan de rechterzijkant van dit voertuig een persoon, naar
later blijkt de verdachte, op een donkere plek gehurkt op zijn knieën, op de grond zat. De
verdachte droeg donkere kleding en droeg een capuchon over zijn hoofd. Op het moment
dat verbalisant [verbalisant 1] naar de verdachte toe rende, zag en hoorde hij dat de
verdachte iets onder de personenauto gooide. Hierbij hoorde hij een geluid van metaal dat
op de grond viel. Op dat moment stapte verbalisant [verbalisant 2] uit het dienstvoertuig en
ook hij hoorde een geluid van metaal dat op de grond viel. Hierop hebben de verbalisanten
de verdachte vastgepakt en zagen zij dat hij aan allebei zijn handen witte latex
handschoenen droeg. De toevallig ter plaatse gekomen verbalisanten [verbalisant 3] en
[verbalisant 4] hebben onder de personenauto gekeken en zagen dat hier een gasbrander
lag.

Uit de aangifte van [betrokkene 6] d.d. 23 september 2018 blijkt dat op het moment dat hij
de desbetreffende auto parkeerde “gistermiddag” tegenover zijn woning aan de [e-straat 2]
te Terneuzen op 22 september 2018 er geen voorwerpen op straat lagen en dat de
gasbrander niet op de plaats lag toen hij de auto daar parkeerde. De afstand tussen deze
personenauto en de gevel van perceel [e-straat 1] bedroeg 90 centimeter.

Op het moment dat de verbalisanten [verbalisant 1] en [verbalisant 2] de verdachte staande
hielden, roken zij beiden een sterke penetrante gaslucht rondom de personenauto en rond
de verdachte. De gasbrander bleek een onkruidbrander met daaraan een gasfles te zijn. De
onkruidbrander is in beslag genomen en in een papieren zak in de achterbak van het
dienstvoertuig gelegd. Hierop werd de verdachte overgebracht naar het politiebureau in
Terneuzen. Tijdens deze rit roken de verbalisanten dezelfde penetrante gaslucht in het
dienstvoertuig, waarbij de ramen van het dienstvoertuig geopend moesten worden omdat
de penetrante gaslucht zo sterk was. Uit de verklaring van [betrokkene 7] blijkt dat zij een
soortgelijke gasbrander heeft uitgeleend aan de verdachte en deze niet terug heeft
gekregen.

Uit de verklaring van de verdachte volgt dat hij in de nacht van zaterdag 22 op zondag 23
september 2018 bij café Wilhelmina is geweest en daarna in café [B]. Vervolgens is hij
(blijkens voormelde beelden van het Grieks restaurant aan de [b-straat]) - met pet -
vertrokken en is hij die nacht enige tijd thuis geweest op het adres [f-straat 1] te Terneuzen
en heeft hij daarna - zonder pet - zijn woning weer verlaten. Na de aanhouding van de
verdachte diezelfde nacht omstreeks 04.30 uur is zijn kleding onderzocht en is in de zak aan
de voorzijde van de jas van de verdachte een aansteker aangetroffen.

Bovengenoemde branden vonden plaats binnen een straal van 190 meter van de woning
van de verdachte op het adres [f-straat 1] te Terneuzen.

Beoordeling
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2.3

2.4

2.5

(...)
Met betrekking tot het tenlastegelegde onder 1 volgt uit de hiervoor gebezigde
bewijsmiddelen dat de verbalisanten [verbalisant 1] en [verbalisant 2] de verdachte hebben
aangetroffen op een donkere plek direct naast een personenauto, terwijl hij gehurkt op zijn
knieën op de grond zat, donkere kleding en latex handschoenen droeg en een capuchon
over zijn hoofd had. De verbalisanten hebben gezien en gehoord dat de verdachte toen
verbalisant [verbalisant 1] naar de verdachte toe rende, iets onder de personenauto gooide,
naar later blijkt een onkruidbrander met daaraan een gasfles. Bij de staande houding van de
verdachte roken de verbalisanten een sterke penetrante gaslucht rondom de personenauto
en rondom de verdachte. Ook tijdens de overbrenging van de verdachte werd dezelfde
penetrante gaslucht in het dienstvoertuig geroken. De verklaring van de verdachte dat hij
mogelijk gestruikeld is over de onkruidbrander, dat hij hierdoor gehurkt op de grond zat en
dat daardoor de penetrante gaslucht aanwezig was acht het hof − alleen al door het feit dat
de verdachte latex handschoenen droeg − volstrekt ongeloofwaardig en het hof schuift deze
verklaring dan ook terzijde.

Gelet op deze uiterlijke verschijningsvormen is het hof van oordeel dat op grond van het
gedrag en de handelingen van de verdachte er wel degelijk sprake is van het voor een
strafbare poging vereiste begin van uitvoering dat gericht was op de voltooiing van de
brandstichting van de auto. Derhalve acht het hof bewezen dat de verdachte zich schuldig
heeft gemaakt aan poging tot brandstichting van de personenauto. De omstandigheid dat er
- nog - geen vuur, beschadiging of brandspoor is waargenomen, doet aan het voorgaande
niet af.”

Voor een strafbare poging is vereist dat er gedragingen zijn verricht die kunnen worden
beschouwd als een begin van uitvoering van het voorgenomen misdrijf. Dat is het geval bij
gedragingen die naar hun uiterlijke verschijningsvorm zijn gericht op de voltooiing van het
voorgenomen misdrijf. De vraag of sprake is van zulke gedragingen, laat zich niet in algemene zin
beantwoorden. Het komt aan op een beoordeling van de concrete omstandigheden van het geval.
Algemene regels kunnen daarvoor niet worden gegeven.
Uit eerdere rechtspraak kan wel het volgende worden afgeleid. Een belangrijke beoordelingsfactor
is hoe dicht de vastgestelde gedragingen bij de voltooiing van het voorgenomen misdrijf lagen,
bijvoorbeeld in tijd en/of plaats, en hoe concreet deze daarop waren gericht. Daarmee wordt ook
afbakening van de poging ten opzichte van de strafbare voorbereiding bevorderd. Verder kan het
bij poging gaan om een samenstel van gedragingen, met inbegrip van die van eventuele
deelnemers. De aard van het misdrijf kan van belang zijn, maar niet noodzakelijk is dat al een
bestanddeel van het misdrijf is vervuld. (Vgl. HR 30 maart 2021, ECLI:NL:HR:2021:388.)

Het hof heeft in zijn bewijsvoering gemotiveerd op grond waarvan naar zijn oordeel de onder 1
tenlastegelegde ‘poging’ tot opzettelijke brandstichting van een auto bewezen is. Het hof heeft
daarbij onder meer zijn vaststelling betrokken dat de verbalisanten de verdachte hebben
aangetroffen op een donkere plek direct naast de in de bewezenverklaring bedoelde
personenauto, hij op dat moment een gasbrander onder de auto gooide, en de verbalisanten een
sterke penetrante gaslucht rondom de auto en rondom de verdachte roken. 
Het oordeel van het hof dat de door hem in aanmerking genomen feiten en omstandigheden in
hun onderling verband en samenhang voldoende zijn om te kunnen spreken van een, voor een
strafbare poging vereist, begin van uitvoering, getuigt niet van een onjuiste rechtsopvatting en is
toereikend gemotiveerd. De Hoge Raad neemt hierbij in aanmerking dat uit de door het hof
gedane vaststellingen volgt dat op het moment van de ontdekking de voltooiing van de door de
verdachte voorgenomen brandstichting nabij was, ook al werd er nog geen vuur, beschadiging of
brandspoor waargenomen.

Het cassatiemiddel faalt.

3 Beoordeling van het tweede cassatiemiddel
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De Hoge Raad heeft de klachten over de uitspraak van het hof beoordeeld. De uitkomst hiervan is dat
deze klachten niet kunnen leiden tot vernietiging van die uitspraak. De Hoge Raad hoeft niet te
motiveren waarom hij tot dit oordeel is gekomen. Bij de beoordeling van deze klachten is het namelijk
niet nodig om antwoord te geven op vragen die van belang zijn voor de eenheid of de ontwikkeling
van het recht (zie artikel 81 lid 1 van de Wet op de rechterlijke organisatie).

De Hoge Raad verwerpt het beroep.

Dit arrest is gewezen door de vice-president V. van den Brink als voorzitter, en de raadsheren Y.
Buruma en A.L.J. van Strien, in bijzijn van de waarnemend griffier H.J.S. Kea, en uitgesproken ter
openbare terechtzitting van 24 mei 2022.

4 Beslissing
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1.1.

1.2.

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

[verdachte] ,

geboren te [geboorteplaats] op [geboortedatum] 1974,

hierna: de verdachte.

Het gerechtshof 's-Hertogenbosch heeft de verdachte bij arrest van 20 januari 2021
vrijgesproken van de onder 4 primair, 5 primair en 5 subsidiair ten laste gelegde feiten en
veroordeeld wegens:
- 1. “poging tot opzettelijk brand stichten, terwijl daarvan gemeen gevaar voor goederen te
duchten is”
- 2. “opzettelijk brand stichten, terwijl daarvan gemeen gevaar voor goederen te duchten is”
- 3. “opzettelijk brand stichten, terwijl daarvan gemeen gevaar voor goederen te duchten is en,
terwijl daarvan levensgevaar en/of gevaar voor zwaar lichamelijk letsel voor een ander te duchten
is” 
- 4. subsidiair “opzettelijk en wederrechtelijk enig goed dat geheel of ten dele aan een ander
toebehoort, beschadigen”,
tot een gevangenisstraf voor de duur van vijf jaren met aftrek van voorarrest. Daarnaast heeft het
hof een aantal in beslag genomen voorwerpen verbeurd verklaard en de vordering van de
benadeelde partij toegewezen, met oplegging van de schadevergoedingsmaatregel, een en ander
zoals nader omschreven in het arrest.

Het cassatieberoep is ingesteld namens de verdachte. Mr. R.J. Baumgardt, mr. P. van Dongen en
mr. S. van den Akker, allen advocaat te Rotterdam, hebben twee middelen van cassatie
voorgesteld. Het eerste middel is gericht tegen het oordeel van het hof ten aanzien van het onder
1 bewezenverklaarde, dat het voornemen tot het begaan van het misdrijf brandstichting zich door
“een begin van uitvoering” heeft geopenbaard als bedoeld in art. 45 lid 1 Sr. Het tweede middel
bevat motiveringsklachten ten aanzien van de onder 3 bewezenverklaarde brandstichting en de
onder 4 subsidiair bewezenverklaarde beschadiging (door middel van brand).1

Op grond van de gedingstukken kan in deze zaak van het volgende worden uitgegaan.

In de nacht van 23 september 2018 hebben zich in Terneuzen in een tijdsbestek van één uur in
een straal van 190 meter van de woning van de verdachte vijf (pogingen tot) brandstichting
voorgedaan van:

(i) een auto ( poging onder 1 ten laste gelegd).

(ii) een parasol (onder 2 ten laste gelegd).

(iii) kussens en een stoel die zich bevonden bij een voordeur van een woning (onder 3 ten laste
gelegd).

(iv) een kliko, (onder 4 primair als brandstichting en subsidiair als vernieling ten laste gelegd)

(v) een voordeur van een pand (onder 5 primair als brandstichting en subsidiair als vernieling ten
laste gelegd)

De rechtbank heeft de verdachte bij vonnis van 24 januari 2019 vrijgesproken van de onder 1, 3,
4 primair en subsidiair, 5 primair en 5 subsidiair ten laste gelegde feiten en uitsluitend veroordeeld
wegens de onder 2. ten laste gelegde brandstichting met betrekking tot de parasol.

Zowel de verdachte, die alle feiten ontkent, als het openbaar ministerie hebben tegen dit vonnis
hoger beroep ingesteld.

1 Het cassatieberoep

2 De procedure in eerste en tweede aanleg
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2.5.

2.6.

In hoger beroep heeft het hof ten laste van de verdachte onder 1, 2, 3 en 4 subsidiair bewezen
verklaard, dat:

“1. hij op 23 september 2018 te Terneuzen ter uitvoering van het door hem voorgenomen misdrijf
om opzettelijk brand te stichten aan een auto die geparkeerd stond aan de [e-straat] , met dat
opzet getracht heeft om met behulp van een gasbrander een auto (Mazda) in brand te steken, en
daarvan gemeen gevaar voor goederen te duchten was, terwijl de uitvoering van dat
voorgenomen misdrijf niet is voltooid;

2. hij op 23 september 2018 te Terneuzen opzettelijk brand heeft gesticht door open vuur in
aanraking te brengen met een parasol, ten gevolge waarvan die parasol gedeeltelijk is verbrand,
en daarvan gemeen gevaar voor aldaar staande coniferen te duchten was;

3. hij op 23 september 2018 te Terneuzen opzettelijk brand heeft gesticht door open vuur in
aanraking te brengen met kussens en een stoel, ten gevolge, waarvan die kussens en stoel
geheel of gedeeltelijk zijn verbrand, en daarvan gemeen gevaar voor de woning [a-straat 1] en
levensgevaar voor de aanwezige personen in voornoemde woning en/of gevaar voor zwaar
lichamelijk letsel voor de aanwezige personen in voornoemde woning, te duchten was;

4. hij op 23 september 2018 te Terneuzen opzettelijk en wederrechtelijk een kliko, die aan een
ander, te weten aan de gemeente Terneuzen en/of [betrokkene 1] toebehoorde, heeft
beschadigd.”

De bewezenverklaring is door het hof met gebruik van de Promis-werkwijze als volgt
gemotiveerd:2

“Op basis van de gebezigde bewijsmiddelen stelt het hof allereerst de navolgende feiten en
omstandigheden vast. Bij de beoordeling van de verweren zal het hof van die feiten en
omstandigheden uit gaan. Het hof zal hiertoe ten behoeve van de overzichtelijkheid en de
leesbaarheid, de gebeurtenissen in chronologische volgorde bespreken.

Tenlastegelegde onder 2
Op 23 september 2018 deed [betrokkene 2] aangifte van brandstichting. Hierbij verklaarde zij dat
zij de eigenaresse is van Spareribbery ‘ [A] ’, met bijbehorend terras, gevestigd aan de [b-straat 1]
te Temeuzen. Op het terras stonden die nacht twee grote ingevouwen parasols van het merk
Heineken, welke parasols haar eigendom zijn en € 275,00 per stuk kosten. Door de politie is aan
haar verteld dat er die nacht is getracht één van de twee parasols in brand te steken. 
De getuige [betrokkene 3] heeft verklaard dat hij deze desbetreffende nacht door de [b-straat]
liep langs café ‘ [A] ’ en zag dat er een parasol in brand stond. Op het moment dat de getuige hier
snel naartoe liep, zag hij een man wegrennen. Deze man was donker gekleed, droeg een
trainingsbroek die een beetje glom en hij droeg een pet met een capuchon eroverheen. Hierop is
de getuige de brand gaan blussen met zijn handen, omdat hij dacht dat anders de dennenboom
ook in brand zou gaan.

Uit de beschikbare camerabeelden van een Grieks restaurant, gevestigd aan de [b-straat 2] te
Terneuzen, blijkt dat de verdachte, gekleed in een zwarte broek met aan de zijkant lichte strepen,
een zwarte sweater met opdruk en een zwarte pet, omstreeks 03.49.27 uur uit de richting van
café [B] (gelegen aan de [c-straat] ) liep over de [b-straat] langs het Grieks restaurant. Omstreeks
03.49.50 uur liep hij vanaf de [b-straat] in de richting van de [d-straat] , waarbij hij een
donkerkleurig voorwerp in zijn rechterhand had dat hij stak in de zak aan de voorzijde van zijn
lichaam. De verdachte keek in de richting van de parasol en liep linksaf naar de [d-straat] , in de
richting van de parasol en uitzicht van de camera’s. Ongeveer 25 seconden later, omstreeks
03.50.14 uur, komt een manspersoon, naar later blijkt de getuige [betrokkene 3] , in beeld
gelopen. Enkele meters achter [betrokkene 3] loopt een manspersoon. Beiden personen liepen in
dezelfde richting als de verdachte en op dat moment waren er geen andere personen die over de
[b-straat] in de richting van de [d-straat] liepen. Op het moment dat [betrokkene 3] ter hoogte
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van de [d-straat] kwam, is te zien dat hij in de richting van de.parasol keek en opeens met
verhoogde snelheid in deze richting sprintte en uit het zicht van de camera’s verdween. De
verdachte heeft zichzelf ook herkend op de camerabeelden.

Uit het verrichte brandonderzoek bleek dat de parasol waar een brandhaard had gewoed zich
bevond bij een glazen terrasscherm en onder coniferen, met aan de onderzijde verschillende dorre
takken. Aan de voorzijde van de parasol was lichte brandschade aan de onderzijde van het
parasoldoek te zien. Een gedeelte was zichtbaar weggebrand en gesmolten kunststof was naar
beneden op de stenen parasolvoet gedrupt. Naar aanleiding van dit brandonderzoek is
geconcludeerd dat een atmosferische- of een technische oorzaak uitgesloten kan worden en dat
deze brand werd veroorzaakt door het al dan niet opzettelijk bijbrengen van open vuur aan de
onderzijde van het doek van de ingeklapte parasol. Hierbij is geen indicatie verkregen dat er een
ontbrandbare vloeistof is gebruikt. Een gemeen gevaar voor goederen is door de brand te duchten
geweest, nu mogelijk de terrasmeubels ernaast, het glazen terrasscherm erachter en
waarschijnlijk de coniferen erboven door hitte en/of vuur zouden zijn aangetast als de brand niet
zou zijn gedoofd.

Tenlastegelegde onder 4
Op 23 september 2018 heeft [betrokkene 1] , wonende aan de [b-straat 3] te Terneuzen, aangifte
gedaan van brandstichting. Op het moment dat hij die nacht zijn deur openmaakte, zag hij dat zijn
groene kliko in brand stond, welke tegen de gevel van “ [C] ” stond. [betrokkene 1] verklaarde
later dat zijn vrienden die nacht omstreeks 04.09 uur appten dat zij bij zijn huis waren. Toen zij
aankwamen zagen zij dat er een kliko op het schoolplein van ‘ [C] ’ in brand stond. [betrokkene 1]
en zijn vrienden hebben de brand met een teil en een pan met water geblust.

Uit het verrichte brandonderzoek blijkt dat de kunststofdeksel van de afvalcontainer gedeeltelijk
naar boven was verbogen. Midden op de deksel was een door hitte en/of vuur veroorzaakte
beschadiging, in de vorm van een langwerpig gat van enkele centimeters doorsnede. Het
kunststof rondom deze beschadiging was als gevolg van hitte naar beneden toe ingezakt. De
binnenzijde van de afvalcontainer was beroet en zwart aangeslagen. Het kunststof rondom de
beschadiging was naar binnen toe versmolten. Naar aanleiding van dit brandonderzoek is
geconcludeerd dat een atmosferische- of een technische oorzaak uitgesloten kan worden en dat
deze brand werd veroorzaakt door het al dan niet opzettelijk bij brengen van open vuur op de
bovenzijde van de kunststof deksel van de afvalcontainer. Hierbij is geen indicatie verkregen dat er
een ontbrandbare vloeistof is gebruikt. Behalve een vernieling met behulp van vuur kan niet
geconcludeerd worden of er door de brand daadwerkelijk een gemeen gevaar voor goederen te
duchten was geweest.
Tenlastegelegde onder 3 
Op 23 september 2018 deed [betrokkene 4] aangifte van brandstichting bij haar woning aan de
[a-straat 1] te Terneuzen, waar zij samen met haar echtgenoot en zoon woonachtig is, Zij
verklaarde dat zij die nacht ineens wakker werd gemaakt door haar echtgenoot, die beneden
sliep, die riep dat er brand was. Uit de verklaring van de getuige [betrokkene 5] , de echtgenoot
van aangeefster [betrokkene 4] , blijkt dat hij op 23 september 2018 omstreeks 04:30 uur lag te
slapen op de bank in de woonkamer en dat hij wakker werd van geknetter. Dit geknetter kwam
vanaf de voordeur en door de voordeur heen zag hij vlammen. Hierbij zag hij dat de ruit van de
voordeur was gebarsten en dat de stoel die recht tegen de voordeur aanstond in brand stond. De
muur waar de stoel tegenaan stond, was zwart van het roet. Ik denk dat als ik niet wakker was
geworden de ruit van de voordeur was gesprongen en de vlammen naar binnen waren geslagen.
Dit denk ik omdat de ruit al gebarsten was. 
Het hof merkt op dat gelet op het feit dat de brand omstreeks 04.30 uur is ontdekt en toen al
enige omvang had, het niet anders kan zijn dan dat deze brand vóór 4.30 uur is aangestoken. De
[a-straat 1] ligt blijkens de plattegrond op dossierpagina 128 op korte afstand van de [e-straat]
ter hoogte van [e-straat 1] waar verdachte omstreeks 04.30 uur op heterdaad van een poging
brandstichting werd aangetroffen (zie hierna). 
Uit het verrichte brandonderzoek blijkt op de zijmuur door het roet een duidelijk V-vormig
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brandbeeld op de stenen. Bovenop de tegels van de vloer waren geelkleurige gesmolten kunststof
resten zichtbaar. De houten deurpost aan de scharnierzijde van de voordeur was door hitte en/of
vuur aangetast. Het glas in de twee ramen van de voordeur is waarschijnlijk als gevolg van de
hitte aangetast. De stoel is door de brand aangetast en bestaat alleen nog uit een metalen frame.
Volgens informatie van de aanwezige bewoners zou op de stoel een zit- en een rugkussen
hebben gelegen. De stoelpoot heeft op een afstand van ongeveer 30 centimeter van de voordeur
gestaan. Naar aanleiding van dit brandonderzoek is geconcludeerd dat een atmosferische- of een
technische oorzaak uitgesloten kan worden en dat deze brand werd veroorzaakt door het al dan
niet opzettelijk bijbrengen of achterlaten van open vuur bij/op de kussens van de stoel. Hierbij is
geen indicatie verkregen dat er een ontbrandbare vloeistof is gebruikt. Door de brand zou er een
mogelijk gemeen gevaar voor goederen en/of personen te duchten zijn geweest.
Tenlastegelegde onder 1 
Op 23 september 2018 omstreeks 04.28 uur reden de verbalisanten [verbalisant 1] en
[verbalisant 2] in de [e-straat] te Terneuzen. Ter hoogte van de woning [e-straat 1] zag
verbalisant [verbalisant 1] een personenauto staan, merk Mazda, voorzien van het kenteken
[kenteken] , waarbij direct naast en aan de rechterzijkant van dit voertuig een persoon, naar later
blijkt de verdachte, op een donkere plek gehurkt op zijn knieën, op de grond zat. De verdachte
droeg donkere kleding en droeg een capuchon over zijn hoofd. Op het moment dat verbalisant
[verbalisant 1] naar de verdachte toe rende, zag en hoorde hij dat de verdachte iets onder de
personenauto gooide. Hierbij hoorde hij een geluid van metaal dat op de grond viel. Op dat
moment stapte verbalisant [verbalisant 2] uit het dienstvoertuig en ook hij hoorde een geluid van
metaal dat op [de] grond viel. Hierop hebben de verbalisanten de verdachte vastgepakt en zagen
zij dat hij aan allebei zijn handen witte latex handschoenen droeg. De toevallig ter plaatse
gekomen verbalisanten [verbalisant 3] en [verbalisant 4] hebben onder de personenauto gekeken
en zagen dat hier een gasbrander lag. 
Uit de aangifte van [betrokkene 6] d.d. 23 september 2018 blijkt dat op het moment dat hij de
desbetreffende auto parkeerde “gistermiddag” tegenover zijn woning aan de [e-straat 2] te
Temeuzen op 22 september 2018 er geen voorwerpen op straat lagen en dat de gasbrander niet
op de plaats lag toen hij de auto daar parkeerde. De afstand tussen deze personenauto en de
gevel van perceel [e-straat 1] bedroeg 90 centimeter.

Op het moment dat de verbalisanten [verbalisant 1] en [verbalisant 2] de verdachte staande
hielden, roken zij beiden een sterke penetrante gaslucht rondom de personenauto en rond de
verdachte. De gasbrander bleek een onkruidbrander met daaraan een gasfles te zijn. De
onkruidbrander is in beslag genomen en in een papieren zak in de achterbak van het het
dienstvoertuig gelegd. Hierop werd de verdachte overgebracht naar het politiebureau in
Terneuzen. Tijdens deze rit roken de verbalisanten dezelfde penetrante gaslucht in het
dienstvoertuig, waarbij de ramen van het dienstvoertuig geopend rnoesten worden omdat de
penetrante gaslucht zo sterk was. Uit de verklaring van [betrokkene 7] blijkt dat zij een
soortgelijke gasbrander heeft uitgeleend aan de verdachte en deze niet terug heeft gekregen. 
Uit de verklaring van de verdachte volgt dat hij in de nacht van zaterdag 22 op zondag 23
september 2018 bij café [D] is geweest en daarna in café [B] . Vervolgens is hij (blijkens voormelde
beelden van het Grieks restaurant aan de [b-straat] ) - met pet vertrokken en is hij die nacht
enige tijd thuis geweest op het adres [f-straat 1] te Terneuzen en heeft hij daarna - zonder pet -
zijn woning weer verlaten. Na de aanhouding van de verdachte diezelfde nacht omstreeks 04.30
uur is zijn kleding onderzocht en is in de zak aan de voorzijde van de jas van de verdachte een
aansteker aangetroffen.
Bovengenoemde branden vonden plaats binnen een straal van 190 meter van de woning van de
verdachte op het adres [f-straat 1] te Terneuzen. 
Beoordeling 
Uit het voorgaande blijkt met betrekking tot het tenlastegelegde onder 2, het eerste feit in de
tijdslijn, dat de verdachte na zijn bezoek aan café [B] omstreeks 03.49.50 uur vanaf de [b-straat]
in de richting van de [d-straat] liep, waarbij hij een donkerkleurig voorwerp in zijn hand had, en
dat hij in de richting van de parasol keek en linksaf richting de [d-straat] liep. Vervolgens komt
ongeveer 25 seconden later de getuige [betrokkene 3] in beeld. Tussen de verdachte en deze
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getuige is niemand waargenomen op de beelden die over de [b-straat] in de richting van de [d-
straat] liepen. Op het moment dat [betrokkene 3] ter hoogte van de [d-straat] aan kwam is te
zien dat hij in de richting van de parasol keek en opeens met verhoogde snelheid in deze richting
sprintte, omdat hij zag dat er een parasol in brand stond. Hierbij heeft hij waargenomen dat er
een man wegrende. De kleding die deze man droeg correspondeert met de kleding die de
verdachte droeg toen hij kort voor deze getuige door de camera werd vastgelegd. Bovendien was
de verdachte op dat moment in het bezit van een aansteker, terwijl de parasol is gaan branden
door het bijbrengen van open vuur. 
Op grond van het vorenstaande is het hof van oordeel dat wettig en overtuigend bewezen kan
worden verklaard dat de verdachte degene is geweest die zich schuldig heeft gemaakt aan de
brandstichting van de parasol. 
De door de verdediging geschetste mogelijkheid dat een ander persoon ter plaatse is geweest die
de brand heeft gesticht, nu de parasol niet waar te nemen is op de camerabeelden en dat
mogelijk de brand al gaande was op het moment dat de verdachte op de camerabeelden
verschijnt, vindt zijn weerlegging in de hiervoor gebezigde bewijsmiddelen. Uit de camerabeelden
is gebleken dat de verdachte richting de parasol heeft gekeken en richting deze parasol is
gelopen. Indien de brandstichting van de parasol al had plaatsgevonden, is het volstrekt
onaannemelijk dat de verdachte in de richting van de parasol kijkt, hier rustig naartoe loopt en
vervolgens wegrent. 
Met betrekking tot hetgeen de verdediging heeft aangevoerd omtrent de snelheid van de brand,
inhoudende dat niet vast is komen te staan hoe de parasol in brand is gestoken en dat de parasol
waarschijnlijk geïmpregneerd was, overweegt het hof dat de laatste stelling op geen enkele wijze
is onderbouwd en er geen begin van aannemelijkheid is dat de parasol niet in korte tijd zou
kunnen branden. 
Met betrekking tot het tenlastegelegde onder 1 volgt uit de hiervoor gebezigde bewijsmiddelen
dat de verbalisanten [verbalisant 1] en [verbalisant 2] de verdachte hebben aangetroffen op een
donkere plek direct naast een personenauto, terwijl hij gehurkt op zijn knieën op de grond zat,
donkere kleding en latex handschoenen droeg en een capuchon over zijn hoofd had. De
verbalisanten hebben gezien en gehoord dat de verdachte toen verbalisant [verbalisant 1] naar
de verdachte toe rende, iets onder de personenauto gooide, naar later blijkt een onkruidbrander
met daaraan een gasfles. Bij de staande houding van de verdachte roken de verbalisanten een
sterke penetrante gaslucht rondom de personenauto en rondom de verdachte. Ook tijdens de
overbrenging van de verdachte werd dezelfde penetrante gaslucht in het dienstvoertuig geroken.
De verklaring van de verdachte dat hij mogelijk gestruikeld is over de onkruidbrander, dat hij
hierdoor gehurkt op de grond zat en dat daardoor de penetrante gaslucht aanwezig was acht het
hof - alleen al door het feit dat de verdachte latex handschoenen droeg - volstrekt
ongeloofwaardig en het hof schuift deze verklaring dan ook terzijde. 
Gelet op deze uiterlijke verschijningsvormen is het hof van oordeel dat op grond van het gedrag
en de handelingen van de verdachte er wel degelijk sprake is van het voor een strafbare poging
vereiste begin van uitvoering dat gericht was op de voltooiing van de brandstichting van de auto.
Derhalve acht het hof bewezen dat de verdachte zich schuldig heeft gemaakt aan poging tot
brandstichting van de personenauto. De omstandigheid dat er - nog - geen vuur, beschadiging of
brandspoor is waargenomen, doet aan het voorgaande niet af. 
Zoals hiervoor overwogen acht het hof wettig en overtuigend bewezen dat de verdachte zich
schuldig heeft gemaakt aan het tenlastegelegde onder 1 en 2. Zoals hiervoor weergegeven, heeft
hetgeen dat onder 3 en 4 subsidiair ten laste is gelegd plaatsgevonden na het tenlastegelegde
onder 2 en vóór het tenlastegelegde onder 1, terwijl al deze incidenten hebben plaatsgevonden
binnen een tijdsbestek van nog geen uur en binnen een straal van 190 meter van de woning van
de verdachte, waarbij de looproute van de verdachte vanaf café [B] naar de locatie waar de
verdachte uiteindelijk is aangetroffen hem langs alle locaties waar de incidenten hebben
plaatsgevonden kan hebben gevoerd (zie ook de aan dit arrest gehechte plattegrond), met
inbegrip van zijn, naar eigen zeggen, stop bij zijn woning. Ook de omstandigheid dat de verdachte
ten tijde van het onder 2 tenlastegelegde een pet droeg en ten tijde van het onder 1
tenlastegelegde geen pet droeg, wordt verklaard door de omstandigheid dat de verdachte
tussendoor in zijn woning heeft verbleven, en vervolgens, naar eigen zeggen daar zonder pet
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weer is vertrokken. Ook blijkt uit de hiervoor gebezigde bewijsmiddelen dat bij de incidenten
onder hetgeen ten laste is gelegd onder 2, 3 en 4 telkens brand werd veroorzaakt door het al dan
niet opzettelijk bijbrengen van open vuur, waarbij geen indicatie is verkregen dat er een
ontbrandbare vloeistof is gebruikt. Ook bij hetgeen onder 1 ten laste is gelegd is door de
verbalisanten geen ontbrandbare vloeistof aangetroffen. 
Het hof is van oordeel dat bij deze twee onder 3 en 4 tenlastegelegde incidenten op essentiële
punten sprake is van belangrijke overeenkomsten met de bewezenverklaarde (poging tot)
brandstichting onder 1 en 2 in die zin dat het hier ook gaat om het bijbrengen van open vuur,
terwijl deze incidenten zich binnen een zeer kort tijdsbestek (03.50 - 04.30 uur) tussen de twee
andere (poging tot) brandstichtingen waarbij verdachte betrokken was (feiten 1 en 2) en - blijkens
de aangehechte plattegrond - in een zeer kleine straal rondom de woning van de verdachte
hebben plaatsgevonden. 
Voorts overweegt het hof in dit verband dat de verdachte eerder onherroepelijk is veroordeeld ter
zake van gelijksoortige brandstichtingen. Het betreft de arresten van dit gerechtshof van 22
november 2016 met de ECLI-nummers 2016:5167 en 2016:5165. Hierbij zijn ook goederen in
brand gestoken die tegen een gevel aan stonden, overeenkomstig het tenlastegelegde onder 3
(feit 4 van 2016:5167 (fiets(tassen) tegen de gevel) en feit 2 en 6 van 2016:5165 (rolcontainer
resp. fiets tegen schuur), is een container in brand gestoken, overeenkomstig het tenlastegelegde
onder 4 (feit 2 van 2016:5167 en feiten 2, 10 en 12 van 2016:5165), en een auto, overeenkomstig
het tenlastegelegde onder 1 (feit 3 van 2016:5167). Ook werd bij de brandstichtingen in die twee
arresten telkens gebruik gemaakt van open vuur, waarbij geen ontbrandbare vloeistoffen zijn
gebruikt.
Derhalve acht het hof wettig en overtuigend bewezen dat de verdachte zich tevens schuldig heeft
gemaakt aan het tenlastegelegde onder 3 en 4 subsidiair. 
Met betrekking tot het tenlastegelegde onder 4 merkt het hof op dat nu er niet geconcludeerd kon
worden of er door de brand daadwerkelijk een gemeen gevaar voor goederen te duchten was
geweest het onder 4 primair tenlastegelegde niet bewezen kan worden verklaard, maar volstaan
dient te worden met bewezenverklaring van het onder 4 subsidiair tenlastegelegde. Met
betrekking tot feit 3 geldt dat een stoel met twee kussens in brand is gestoken die tegen een
voordeur van een woning stond waarin aangeefster en haar echtgenoot lagen te slapen. Om die
reden acht het hof bewezen dat er gemeen gevaar voor goederen te duchten was evenals
levensgevaar en/of gevaar voor zwaar lichamelijk letsel.”

Het eerste middel is gericht tegen het oordeel van het hof met betrekking tot de onder 1
bewezenverklaarde poging van brandstichting van de auto, met name dat gelet op de uiterlijke
verschijningsvormen en de handelingen van de verdachte sprake was van een begin van
uitvoering dat gericht was op de voltooiing van de brandstichting van de auto. Gesteld wordt dat
dit oordeel blijk geeft van een onjuiste rechtsopvatting, althans dat dat oordeel onbegrijpelijk
en/of onvoldoende is gemotiveerd. Volgens de stellers van het middel leveren de vastgestelde
feiten en gedragingen niet (zonder meer) een begin van uitvoering van brandstichting op.

Het hof heeft op grond van de volgende feiten en omstandigheden aangenomen dat de
gedragingen van de verdachte naar hun uiterlijke verschijningsvorm in voldoende concrete mate
waren gericht op de voltooiing van het misdrijf brandstichting:

(i) De verbalisanten hebben de verdachte aangetroffen op een donkere plek direct naast een
personenauto, terwijl hij gehurkt op zijn knieën op de grond zat, donkere kleding en latex
handschoenen droeg en een capuchon over zijn hoofd had.

(ii) De verbalisanten hebben gezien en gehoord dat de verdachte toen een van de verbalisanten
naar de verdachte toe rende, iets onder de personenauto gooide, naar later blijkt een
onkruidbrander met daaraan een gasfles.

(iii) Bij de staande houding van de verdachte roken de verbalisanten een sterke penetrante
gaslucht rondom de personenauto en rondom de verdachte.

3 Het eerste middel
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(iv) Ook tijdens de overbrenging van de verdachte werd dezelfde penetrante gaslucht in het
dienstvoertuig geroken.

(v) De verklaring van de verdachte dat hij mogelijk gestruikeld is over de onkruidbrander, dat hij
hierdoor gehurkt op de grond zat en dat daardoor de penetrante gaslucht aanwezig is door het
hof – alleen al door het feit dat de verdachte latex handschoenen droeg – als volstrekt
ongeloofwaardig terzijde geschoven.

(vi) De omstandigheid dat er – nog – geen vuur, beschadiging of brandspoor is waargenomen,
doet hier volgens het hof niet aan af.

De vraag die in cassatie moet worden beantwoord is of het hof uit het samenstel van deze
feitelijke vaststellingen heeft kunnen afleiden dat sprake is geweest van een begin van uitvoering
van brandstichting in de zin van art. 45 Sr.

In beginsel geldt daarvoor de maatstaf die de Hoge Raad in het Cito-arrest heeft geformuleerd.
Namelijk dat het moet gaan om:

“(…) gedragingen [die] zijn aan te merken als een begin van de uitvoering van het misdrijf, daar zij
naar haar uiterlijke verschijningsvorm moeten worden beschouwd als te zijn gericht op de
voltooiing van het misdrijf.”3

Dit Cito-criterium is in de literatuur vanuit diverse hoeken bekritiseerd. Kern van deze kritiek is dat
de maatstaf wegens gebrek aan onderscheidend vermogen zich niet leent voor algemene
eenduidige toepassing in concrete zaken. Daarvoor is de verscheidenheid van
delictsomschrijvingen te groot. Dezelfde gedragingen kunnen voor het ene delict al een begin van
uitvoering zijn, terwijl bij een ander voorgenomen misdrijf daarmee nog geen begin van aanvang
heeft plaatsgevonden. Daarom zal steeds per delict moeten worden bekeken wat de
karakteristieke handelingen zijn die voldoende zijn voor een begin van uitvoering. Het Cito-
criterium biedt daarvoor slechts een beperkte houvast.4 Daarbij speelt ook het onderscheid tussen
formele en materiële delicten een rol. Formele delicten, waarbij het gaat om een in de
delictsomschrijving genoemde gedraging, leveren bij een begin van uitvoering al snel een voltooid
delict op en geen poging. Materiële delicten daarentegen, die zijn gericht op een bepaald gevolg
bieden meer ruimte voor het aannemen van een strafbare poging in de voorfase van het delict.5

De Hoge Raad heeft in een tweetal arresten van 30 maart 20216, na uitvoerige conclusies van
mijn ambtgenoten Bleichrodt en Hofstee, waarin met name Bleichrodt de Hoge Raad heeft
uitgenodigd het Cito-criterium te verduidelijken en relevante factoren te noemen die kunnen
bijdragen aan de afbakening van het begrip ‘begin van uitvoering’, het volgende overwogen:

“Voor een strafbare poging is vereist dat er gedragingen zijn verricht die kunnen worden
beschouwd als een begin van uitvoering van het voorgenomen misdrijf. Dat is het geval bij
gedragingen die naar hun uiterlijke verschijningsvorm zijn gericht op de voltooiing van het
voorgenomen misdrijf (vgl. HR 24 oktober 1978, ECLI:NL:HR:1978:AC6373, NJ 1979/52, m.nt. Th.W.
van Veen; red.).

De vraag of sprake is van zulke gedragingen, laat zich niet in algemene zin beantwoorden. Het
komt aan op een beoordeling van de concrete omstandigheden van het geval. Algemene regels
kunnen daarvoor niet worden gegeven.

Uit eerdere rechtspraak kan wel het volgende worden afgeleid. Een belangrijke beoordelingsfactor
is hoe dicht de vastgestelde gedragingen bij de voltooiing van het voorgenomen misdrijf lagen,
bijvoorbeeld in tijd en/of plaats, en hoe concreet deze daarop waren gericht. Daarmee wordt ook
afbakening van de poging ten opzichte van de strafbare voorbereiding bevorderd. Verder kan het
bij poging gaan om een samenstel van gedragingen, met inbegrip van die van eventuele
deelnemers. De aard van het misdrijf kan van belang zijn, maar niet noodzakelijk is dat al een
bestanddeel van het misdrijf is vervuld.”7

Hoewel de Hoge Raad met deze arresten enige houvast heeft gegeven bij de afbakening van het
begrip ‘begin van uitvoering’, blijft de uiterlijke verschijningsvorm zoals verwoord in het Cito-arrest
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een vrij open criterium waarbij per delict aan de hand van de concrete omstandigheden van het
geval zal moeten worden beoordeeld of al dan niet sprake is van een begin van uitvoering.8

Als het gaat om een poging tot brandstichting kunnen, voor wat betreft de beoordeling van de
uiterlijke verschijningsvorm die van belang kan zijn voor een begin van uitvoering,
aanknopingspunten worden gezocht bij twee arresten die bekend zijn geworden onder de namen
‘Hoevense brandstichting’9 en ‘Gasexplosie’.10

In de ‘Hoevense brandstichting’ ging het om een cafetaria die niet goed draaide en waarvan
verdachte de beheerder was. De verdachte had het plan opgevat om de cafetaria te laten
afbranden om zo geld van de verzekering te krijgen. Hij had dit idee besproken met twee mensen,
B. en S, die hem wel wilden helpen, vier jerrycans met benzine gekocht die hij in het konijnenhok
op de binnenplaats achter de cafetaria had gezet en was om een alibi te creëren zelf naar Texel
vertrokken. Zijn vader zou de benzine over emmers verdelen en deze in de keuken van de
cafetaria klaarzetten. Daarna zouden B. en S. voor de rest zorgen. Nadat B. en S. ’s nachts om
3.00 uur bij de cafetaria waren aangekomen, vond een explosie plaats, waarbij de cafetaria
afbrandde. Uit het onderzoek werd niet duidelijk of de brand was aangestoken of dat een
spontane explosie van de benzine had plaatsgevonden. De Hoge Raad oordeelde dat het enkele
opvatten van een plan, het maken van afspraken en het opslaan van benzine geen gedragingen
opleveren die naar uiterlijke verschijningsvorm moeten worden beschouwd als te zijn gericht op
voltooiing van het misdrijf brandstichting.

In de zaak die ten grondslag lag aan het ‘Gasexplosie’-arrest had de verdachte de gaskraan van
het fornuis in zijn huis opengezet en de pitten van het kooktoestel verwijderd. Vervolgens had hij
zijn huis verlaten. Drie uur later meldde hij zich bij de politie, overhandigde hij zijn sleutel en
vertelde dat hij de gaskraan open had gezet. Het hof verwierp het verweer dat er niet van een
poging tot brandstichting kon worden gesproken. In deze zaak oordeelde het hof dat de
aanwezigheid van een ontsteking niet relevant was omdat volgens een deskundige met het
enkele langdurig in een woning laten stromen van aardgas al het reële gevaar van een ontploffing
was ontstaan. In cassatie bleef dit oordeel in stand.

Uit deze uitspraken kunnen twee omstandigheden worden afgeleid die mogelijk relevant zijn bij
het beantwoorden van de vraag of sprake is van een gedraging die naar de uiterlijke
verschijningsvorm is gericht op de voltooiing van het misdrijf brandstichting.

Uit het Hoevense brandstichting-arrest volgt dat het enkele opvatten van een plan, het maken van
afspraken en het opslaan van benzine onvoldoende is voor het aannemen van een poging. Er
moet dus méér zijn, zoals het geval was in de Gasexplosie- zaak waarin door het in de woning
laten stromen van aardgas het reële gevaar van een ontploffing was ontstaan.

In onderhavige zaak volgt uit het samenstel van feitelijke vaststellingen van het hof dat de
verdachte zich in de nabijheid van het object van het misdrijf (een personenauto) bevond, latex
handschoenen droeg en dat hij op het moment dat hij de politie zag snel iets onder de auto
gooide, hetgeen een onkruidverdelger met daaraan een gasfles bleek te zijn. Uit het feit dat
rondom de verdachte en de auto een sterke gasgeur werd waargenomen kan worden afgeleid dat
er kennelijk al een ontvlambare substantie rondom de auto was verspreid. Daarmee is reeds een
beslissende gedraging op weg naar de brandstichting verricht, die niet tot voltooiing heeft kunnen
leiden door een van buiten komende omstandigheid, te weten het ingrijpen van de politie.

De overweging van het hof dat het niet ter zake doet dat er nog geen vuur zichtbaar was, is mijns
inziens juist. Als dat het geval was geweest zou er immers al gauw van een voltooide
brandstichting sprake zijn.

Hoewel er anders dan in de Gasexplosie-zaak in deze zaak geen verklaring van een deskundige is
over het risico op brand of ontploffing wanneer enkel sprake is van het verspreiden van een
ontvlambare substantie, meen ik dat mag worden aangenomen dat het een feit van algemene
bekendheid is dat gas gemakkelijk tot ontbranding komt.11

Gelet op het voorgaande geeft het oordeel van het hof dat de bewezen verklaarde gedragingen
moeten worden aangemerkt als een begin van uitvoering van het voorgenomen misdrijf van art.
157 Sr geen blijk van een onjuiste rechtsopvatting, terwijl het evenmin onbegrijpelijk is en
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toereikend is gemotiveerd.

Het middel faalt.

Het tweede middel bestaat uit drie deelklachten die alle drie in de kern bezien klagen dat het hof
de onder 3 bewezenverklaarde brandstichting en de onder 4 bewezenverklaarde vernieling (door
middel van brand) onvoldoende met redenen heeft omkleed.

De eerste deelklacht

In de eerste plaats wordt geklaagd dat uit de door het hof vastgestelde feiten en
omstandigheden niet, althans niet zonder meer, kan volgen dat de verdachte opzet op de onder 3
bewezenverklaarde brandstichting en de onder 4 bewezenverklaarde beschadiging heeft gehad.

Het hof heeft ten aanzien van de bewijsvoering bij de feiten 3 en 4 telkens vastgesteld dat uit
onderzoek is gebleken dat de "brand werd veroorzaakt door het al dan niet opzettelijk bijbrengen
van open vuur". Bij de beoordeling heeft het hof overwogen dat "uit de hiervoor gebezigde
bewijsmiddelen dat bij de incidenten onder hetgeen ten laste is gelegd onder 2, 3 en 4 telkens
brand werd veroorzaakt door het al dan niet opzettelijk bijbrengen van open vuur, waarbij geen
indicatie is verkregen dat er een ontbrandbare vloeistof is gebruikt". Het hof heeft vervolgens
beide feiten bewezen geacht. Nu het hof uitdrukkelijk de mogelijkheid heeft opengelaten dat de
branden veroorzaakt zijn door het niet opzettelijk bijbrengen van open vuur, zijn de
bewezenverklaringen volgens de stellers van het middel onvoldoende met redenen omkleed.

De passage onder het kopje ‘bewijsvoering’ dat uit onderzoek is gebleken dat de brand werd
veroorzaakt door het al dan niet opzettelijk bijbrengen van open vuur is – zo blijkt ook uit de
voetnoten in het arrest – een weergave van één van de bewijsmiddelen. Het is vervolgens aan de
feitenrechter om de rechtsvraag te beantwoorden of al dan niet sprake is geweest van opzet. Die
vraag heeft het hof bij de beoordeling van de bewijsmiddelen in het midden gelaten. Daarin
hebben de stellers van het middel een punt. Het hof heeft immers slechts overwogen dat uit de
inhoud van de bewijsmiddelen blijkt dat de brand is veroorzaakt door het al dan niet opzettelijk
aanbrengen van open vuur.

Ik heb mij afgevraagd of dat tot cassatie zou moeten leiden. Het hof geeft met de inhoud van de
bewezenverklaring en kwalificatie immers te kennen dat het de knoop wel degelijk heeft
doorgehakt en van oordeel is dat zowel de brandstichting als de beschadiging opzettelijk zijn
gepleegd. De opzet bij art. 157 Sr hoeft slechts te zijn gericht op het brandstichten en niet op het
teweegbrengen van het gevaar dat de handeling verder oplevert.12 Bij art. 350 Sr moet de opzet
gericht zijn op het schadelijk gevolg.13 Nu uit de bewijsmiddelen naar mijn mening genoegzaam
naar voren komt dat in beide gevallen sprake was van het bijbrengen (of achterlaten) van open
vuur bij een voorwerp, waarmee naar algemene ervaringsregels heeft te gelden dat de kans
aanmerkelijk is dat een voorwerp daardoor in brand vliegt, respectievelijk beschadigt, vind ik de
bewezenverklaring dat beide feiten opzettelijk zijn gepleegd, voldoende gemotiveerd.

De eerste deelklacht faalt.

De tweede deelklacht

De tweede deelklacht komt op tegen de door het hof gehanteerde schakelbewijsconstructie. In
het middel wordt geklaagd dat het oordeel van het hof, dat:

(i) 'bij deze twee onder 3 en 4 tenlastegelegde incidenten op essentiële punten sprake is van
belangrijke overeenkomsten met de bewezenverklaarde (poging tot) brandstichting onder 1 en 2
in die zin dat het hier ook gaat om het bijbrengen van open vuur’ en

(ii) dat de verdachte eerder is veroordeeld ter zake van brandstichtingen waarbij telkens gebruik
is gemaakt van 'open vuur, waarbij geen ontbrandbare vloeistoffen zijn gebruikt',

niet begrijpelijk is nu zo'n werkwijze zeer vaak bij brandstichtingen wordt gehanteerd zodat op
grond hiervan geen specifieke modus operandi ter zake van deze brandstichtingen kan worden

4 Het tweede middel
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vastgesteld.

Van schakelbewijs is sprake als de rechter het bewijs van het ten laste gelegde feit mede
aanneemt op grond van een ander, soortgelijk feit dat de verdachte heeft begaan. De vergelijking
tussen de feiten moet dan wel leiden tot de conclusie dat de gang van zaken bij die feiten op
essentiële punten overeenkomt14 of kenmerkende gelijkenissen15 vertoont. Het gaat daarbij met
name om het handelen van de verdachte, de modus operandi en de situationele/contextuele
omstandigheden.16 Zo kan bijvoorbeeld van belang zijn dat de feiten binnen een beperkt
tijdsbestek en in elkaars nabije omgeving zijn begaan.17

In cassatie wordt in dit kader slechts getoetst of aan het bewijsminimum is voldaan en of het
oordeel van de rechter dat het schakelbewijs als steunbewijs kan worden aangemerkt begrijpelijk
is.

Met de stellers van het middel ben ik van mening dat de modus operandi (het bijbrengen van
open vuur) tamelijk standaard is, zodat dit enkele feit niet echt een onderscheidende waarde
heeft die een schakelbewijsconstructie kan rechtvaardigen. De stellers van het middel miskennen
echter dat het hof – in aanvulling op de onder 4.7 genoemde omstandigheden – heeft
meegewogen:

(i) Dat al deze incidenten hebben plaatsgevonden binnen een tijdsbestek van nog geen uur,

(ii) binnen een straal van 190 meter van de woning van de verdachte,

(iii) waarbij de looproute van de verdachte vanaf café [B] naar de locatie waar de verdachte
uiteindelijk is aangetroffen hem langs alle locaties waar de incidenten hebben plaatsgevonden kan
hebben gevoerd (zie ook de aan dit arrest gehechte plattegrond), met inbegrip van zijn, naar
eigen zeggen, stop bij zijn woning.

(iv) Ook de het feit dat de verdachte ten tijde van het onder 2 tenlastegelegde een pet droeg en
ten tijde van het onder 1 tenlastegelegde geen pet droeg, wordt verklaard door de omstandigheid
dat de verdachte tussendoor in zijn woning heeft verbleven, en vervolgens, naar eigen zeggen
daar zonder pet weer is vertrokken.

Gelet op dit samenstel van feiten en omstandigheden is naar mijn mening aan het
schakelbewijsvereiste voldaan. Het oordeel van het hof dat de onder 3 en 4 subsidiair
bewezenverklaarde feiten op essentiële punten belangrijke overeenkomsten vertonen, is derhalve
niet onbegrijpelijk en voldoende gemotiveerd.

De tweede deelklacht faalt.

De derde deelklacht

De derde deelklacht richt zich tegen het oordeel van het hof dat bij de bewezenverklaring van
hetgeen onder 3 en 4 ten laste is gelegd mede redengevend is geacht dat de verdachte de onder
1 en 2 bewezenverklaarde feiten heeft begaan, terwijl er volgens de stellers van het middel
onvoldoende bewijs is voor het onder 1 tenlastegelegde.

Nog daargelaten hetgeen ik hiervoor bij het eerste middel met betrekking tot het onder 1
bewezenverklaarde heb besproken, blijft staan dat het onder 2 bewezenverklaarde in cassatie
niet is betwist. Ook deze deelklacht faalt.

Het middel faalt.

De middelen falen.

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

Deze conclusie strekt tot verwerping van het cassatieberoep.

5 Conclusie
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2.1

HOGE RAAD DER NEDERLANDEN

STRAFKAMER

Nummer 18/04908

Datum 7 juli 2020

ARREST

op het beroep in cassatie tegen een arrest van het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden van 25 oktober
2018, nummer 21/007434-15, in de strafzaak

tegen

[verdachte] ,

geboren te [geboorteplaats] op [geboortedatum] 1994,

hierna: de verdachte.

Het beroep is ingesteld door de verdachte. Namens deze heeft P.M. Rombouts, advocaat te
Amsterdam, bij schriftuur een cassatiemiddel 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.

Ten laste van de verdachte is overeenkomstig de tenlastelegging bewezenverklaard dat:

“zij op tijdstippen in de periode van 1 september 2014 tot en met 1 april 2015 te Almelo en/of te
Deventer en/of te Zwolle en/of (elders) in Nederland, tezamen en in vereniging met een ander, ter
voorbereiding van het misdrijf waarop naar de wettelijke omschrijving een gevangenisstraf van
acht jaren of meer is gesteld, te weten het (medeplegen van) gijzeling als bedoeld in artikel 282a
Wetboek van Strafrecht en/of wederrechtelijke vrijheidsberoving als bedoeld in artikel 282
Wetboek van Strafrecht en/of afpersing als bedoeld in artikel 317 Wetboek van Strafrecht,
opzettelijk informatie heeft verzameld over meerdere personen te weten

- [betrokkene 3] ,

- [betrokkene 2] en

- [betrokkene 4]

1 Procesverloop in cassatie

2 Bewezenverklaring en bewijsvoering

605



2.2

en vervolgens die informatie op schrift heeft gesteld, welke geschriften onder meer de navolgende
informatie over voormelde personen bevatten:

- personalia,

- adresgegevens,

- merk en/of type en/of kentekengegevens van door voormelde personen bestuurde/gebruikte
voertuigen,

- foto’s van voormelde personen,

- andere persoonlijke en/of zakelijke informatie en

- het te eisen losgeldbedrag (1.000.000 euro of 1.250.000 euro of 750.000 euro)

en aldus geschriften en foto's, bestemd tot het begaan van dat misdrijf, heeft vervaardigd en
voorhanden heeft gehad.”

Deze bewezenverklaring steunt op de volgende bewijsmiddelen:

“1. Het in de wettelijke vorm opgemaakte proces-verbaal van verhoor meerderjarige verdachte
(als bijlage op pagina 62 e.v. van voornoemd proces-verbaal) d.d. 7 mei 2015, voor zover
inhoudende als verklaring van medeverdachte [medeverdachte] :

V= Er zijn door de verdachte [betrokkene 1] geluidsopnames aangeleverd bij de politie. Daarop is
een gesprek te horen tussen [betrokkene 1] , jou en je dochter [verdachte] . Er wordt gesproken
over het plannen van een ontvoering van [betrokkene 2] en een ex familielid van de familie [naam]
. [betrokkene 1] zou in opdracht van jullie de ontvoering gaan uitvoeren. Wat kun je over dit
gesprek zeggen?

A= Ik kan mij wel herinneren dat ik gesprekken hierover heb gevoerd. Ik heb die uitspraken wel
gedaan (...).

V= Wanneer ben je voor het eerst in contact gekomen met [betrokkene 1] ?

A= U heeft het over [betrokkene 1] maar ik ken hem alleen als [betrokkene 1] . Hij kwam voor het
eerst in beeld in oktober 2014. De eerste ontmoetingen gingen over het zogenaamde zwijggeld
contract.

2. Het in de wettelijke vorm opgemaakte proces-verbaal van verhoor meerderjarige verdachte (als
bijlage op pagina 111 e.v. van voornoemd proces-verbaal) d.d. 30 april 2015, voor zover
inhoudende als verklaring van [betrokkene 1] :

(...) V= Waar heb je met [medeverdachte] afgesproken?

A= 3 keer in Deventer, 3 keer in Zwolle en 1 keer in Almelo.

V= Wie waren daar nog meer bij?

A= Met haar dochters in verschillende samenstelling. (...)

V- We tonen je nu een aantal foto’s. Wat kun je daarop zeggen?

A= Dat zijn foto’s gemaakt van de ontmoeting die ik had met [medeverdachte] en haar jongste
dochter

V= Waarom nam je dit op en nam je foto’s?

A= Om bewijs te verzamelen (...)

V= We hebben ook geluidsopnames gehoord gemaakt in een horecagelegenheid. Waar was dit?

A= Dat is gemaakt in een horecagelegenheid in Deventer (...).

V= Wie waren er bij dit gesprek?

A= [medeverdachte] en haar beide dochters.

V= Volgens ons gaat het gesprek over haar ex familie, klopt dat?

A= Dat kan kloppen.

A= Ik noem ze de familie [naam] . [medeverdachte] en haar dochters wilden deze familie gaan
afpersen. Ze wilden dit omdat haar dochter was misbruikt door de vader van haar oudste dochter

606



of door een buurman. Ook had de opa een rol.

V= Hoe moest die afpersing uitgevoerd gaan worden?

A= Ze kwamen met het voorstel om de familie [naam] te gaan ontvoeren. De familie [naam] zou
heel veel geld hebben. Ik moest de familie gaan gijzelen. Ik kreeg via [medeverdachte] foto’s
aangeleverd van de familieleden. Ook kreeg ik namen. Ze hadden ook gepost samen met haar
dochters vertelde ze. Ik moest dit gaan organiseren. (...)

V= Hoeveel geld wilden ze hebben?

A= In totaal om een paar miljoen. (...)

3. Een geschrift als bedoeld in artikel 344, eerste lid, aanhef en onder 5° van het Wetboek van
Strafvordering, te weten een bijlage 2 bij het NFI-rapport, d.d. 26 april 2017 in zaak met nummer
2016.08.02.253 / 001-006 (transcriptie "gesprek 2"), voor zover inhoudende:

V = Vrouw ( [medeverdachte] ), M = Man ( [betrokkene 1] ), J = Jonge Vrouw ( [verdachte] )

V: [Mijn ex-familie die heeft ook] [...] [geld].

(...)

V: Mijn schoonvader heeft ons zo bedonderd.

J: Oh ja, oh dat is echt de ergste familie die ik heb [...].

(...)

V: Die heeft me zo genaaid, na de scheiding, [dat wil je niet] weten.

(...)

V: [en] m'n zwager, [...].

M: Je zwager

V: Ja.

(...)

M: Van, van [C] .

V: Ken je dat?

(...)

V: [C] [...] uh [...] .

(...)

V: Zo genaaid, [ook] na de scheiding, [...] echt waar, met z'n drieën tegen mij, hè.

(...)

M: En die wil je bij hun thuis sturen? Heb je [hun/een] adres?

V: Ja.

J: Ja.

M: Waar is dat?

J: [plaats] .

(...)

V: [plaats] .

(...)

M: Die kennen we, die kunnen we wel aanpakken.

V: Ja, [...] zo.

V: Oh, dat zou, dat zou mij een kick geven, dat wil je niet weten.

(...)

J: Daar word ik echt blij van.
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(...)

M: Maar dat is jouw vader?

J: ja, mijn vader en mijn opa.

(...)

M: Maar het zijn gasten, die gaan ernaartoe, niet om te praten.

V: Wat gaan ze dan doen?

M: Ja. Als je zegt van eh, wat voor bedrag moet er ongeveer betaald worden?

(...)

M: Dan stuur je een serieuze incassogroep naartoe, zeg maar.

V: Ja.

M: En dan wordt 'r eentje gewoon in z'n knieën geschoten. En dan is het gewoon van eh hup, jij
moet dit betalen, anders komen we terug. Gewoon zo.

(...)

M: Echt waar. Hij verwacht toch nooit dat dat uit jouw hoek komt.

V: Nou dat hebben m'n kinderen wel verdiend.

(...)

V: Half miljoen.

M: Ja. Een half miljoen heeft-ie van je gepakt.

V: Neuh, [gewoon wat ik] [...]

M: Een half miljoen. Da's een serieus [bedrag].

(...)

M: Kan zo georganiseerd geworden.

V: Maar wat is dan [jullie deel]?

M: Als ze een half miljoen betalen, dan zullen ze zeker wel twee [betrokkene 10] willen, of iets.

V: Ja, dat begrijp ik

M: Ja. Ja. Maar daarvoor wordt het wel met een zodanige overtuigingskracht uitgevoerd dat die
mensen wel voelen dat ze moeten betalen.

(...)

V: Maar ik heb wel het adres nodig, de namen, foto's.

J: Ja.

M: Dat ik weet van oké, dit is die, dit is die, dit is die.

V: [En nu heb ik d'r ook één]

(...)

V: Die [eigenlijk zelf al] eh

M: [aan wou pakken]?

V: Die mijn dochter heeft misbruikt.

M: Wie is dat?

V: Mijn ex-buurman.

(...)

M: Maar hoe snel kan je voor mij zeg maar hun adres hebben, en eh namen en foto's?

(...)

V: Foto van [betrokkene 2] heb ik [...] vanavond al wel.

(...)
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M: Ja, dan gaan ze d'r gelijk [...] mee aan de slag. Morgenavond 7 uur.

(...)

V: Oh, ik word helemaal emotioneel.

4. Een geschrift als bedoeld in artikel 344, eerste lid, aanhef en onder 5° van het Wetboek van
Strafvordering, te weten een schriftelijke weergave van de geluidsopname van gesprek 3, (als
bijlage op pagina 161 e.v. van voornoemd proces-verbaal) voor zover inhoudende:

(...)

Vrouw ( [medeverdachte] ): Ja, weetje, ik was er zo mee bezig, maar ja, zij heeft er niet zoveel
moeite mee.

Kind ( [verdachte] ): Nee, ik heb dat niet zo erg.

Man ( [betrokkene 1] ): Ja, het is niet niks natuurlijk, het is spannend.

Kind: Ze heeft het de hele tijd over vingers.

Man: Ja.

Vrouw: Over de vingers, ik denk oeh! Straks lopen er 3 in [plaats] zonder vingers hahaha.

Man: Maar goed, dat is, zeg maar kijk, als die mensen jou zoiets geflikt hebben.. En uh..

Vrouw: Ja! Zoveel pijn! Zoveel pijn. En uh... Maar nou hebben we heel veel opgezocht. We hebben
al heel veel gereden, gisteravond al.

Man: Oh, super.

Vrouw: Het nummer van die pedofiel hadden we direct.

Kind: Ja, kentekenplaat.

Vrouw: Nou, als je dat ziet, die rijdt gewoon in de nieuwste BMW. En zijn vrouw in een uh..

Kind: In een Vogue.

Vrouw: In een Vogue, ook de nieuwste. Daar zit geld genoeg.

Man: Hoe heet hij?

Vrouw: [betrokkene 2] .

Man: [betrokkene 2] .

Vrouw: Maar adres en alles staat op papier.

Kind: Ja.

Man: Ah, dat is super.

Vrouw: En van mijn zwager, maar ja, dat was moe, wij durfden niet op internet te gaan zoeken
naar foto’s en zo.

Man: Nee?

Vrouw: Nee, maar ik weet niet wie dat bij jullie doet, of jij dat doet of iemand anders maar op
Facebook staan ze wel, is die zo te vinden. Ik durf het niet, stel je voor dat...

Man: Heb je namen?

Vrouw: Ja alles! Adres, namen..

Kind: Namen...

Vrouw: Foto’s...

Kind: En ook auto, ja..

Man: Welke auto ze uh rijden.

Vrouw: Ja maar alle kentekens niet.

Kind: Ja opa in een zwarte Q7. Met een Duits kenteken, begint met [...] .

(...)

Man: En hoe heet die man dan?
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Vrouw en kind: [betrokkene 4] .

Vrouw: Dat is de zwager.

Man: [betrokkene 4] is dus de broer van jouw, van jouw vader.

Vrouw: Van mijn ex ja. En [betrokkene 3] , dat is de vader.

Man: [betrokkene 3] .

Vrouw: Ja.

Man: Oké. En wat voor bedrag moeten we aan hem vragen?

Vrouw: Ja we hebben het opgeschreven, ik uh, ik hou het maar hoog aan.

Man: Ja.

Vrouw: Ik zeg [betrokkene 2] 1,2.. Wat heb jij gezegd?

Kind: 1.250.000.

(...)

Vrouw: Heeft centjes genoeg, hij heeft mijn dochter veel te veel pijn gedaan.

Kind: [betrokkene 5] , dat vind ik echt...

Vrouw: En mijn schoonvader een miljoen.

Man: Ja.

Vrouw: En mijn zwager 7,5 [betrokkene 10] .

Kind: 750.000.

(...)

Vrouw: Wij hebben thuis niks opgezocht op de computer, helemaal niks.

(...)

Man: Dus ik denk misschien als we geluk hebben, kunnen ze 2 van die opdrachten uitvoeren. 2
van die mensen pakken.

Vrouw: Ja.

Man: En dan uh, als zij betalen, het bedrag, dan heb je, als 1 al betaalt, heb je waanzinnig veel
geld.

Kind: Ja.

Man: Dan heb je waanzinnig veel geld, heb je, mag ik je papieren even zien?

Kind: Oh ja, staat hier.

(...)

Man: Oh, [betrokkene 3] zeg maar, dat is de opa.

Vrouw: Dat is de vader.

Man: Ja, maar hoe lang zijn jullie al weg daar dan?

Vrouw: 7 jaar.

(...)

Vrouw: En ik heb foto’s van [betrokkene 2] natuurlijk, ik heb alle boeken nagekeken, maar bij mijn
dochter...

Kind: Weggelaten.

Vrouw: Heb ik ze weggelaten. Of geknipt, dan wil ik niet dat ze daarmee geconfronteerd werd.

Man: Nee nee.

Kind: Als ze later die boeken door kijkt, dat ze dan hem ziet.

Vrouw: Nog 1 fotootje, van die [betrokkene 2] .

Man: Ja, dit is goede informatie, met die kentekens en zo kunnen ze zo zien, op welke naam staat
die auto.
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Vrouw: Ja maar dat weten we niet precies van mijn schoonvader.

Kind: Ja die BMW sowieso, dat is 100%.

Vrouw: Ja van die pedofiel dat is, maar is dat dan, je gaat ze niet alle 3 pakken?

(...)

Vrouw: Oké. Dus je pakt eerst de pedo.

Man: Ja je zou die pedo kunnen pakken. Of, zeg maar, zo’n oudere man, die wil natuurlijk zo snel
mogelijk vrij worden gelaten.

Vrouw: Ja maar die pedo ook.

Man: Die pedo ook, denk je?

Vrouw: Ja tuurlijk

Kind: Weet ik zeker ja. Misschien nog wel sneller.

Vrouw: En die.... Die komt het makkelijkste aan geld, want die heb het meeste geld.

Man: Die heeft het meeste geld, oké.

Kind: Maar? 1,25 miljoen?

Vrouw: Maak er dan maar anderhalf miljoen van. Bij 2.

(...)

Vrouw: Nou [betrokkene 6] , die pedo, [betrokkene 6] zijn vrouw, die regelt zijn geldzaken.

Man: Die zal gelijk met geld komen?

Vrouw: Ja die weet alles over het geld. En over de zaken die ze hebben

(...)

Vrouw: Zij is de accountant, en uh... zij weet van precies van hoe en wat.

Kind: Ja, hoe ze aan geld kan komen.

Man: En het is niet zo dat je zegt van “pak zijn vrouw maar” en dat die dan eerder gaat betalen?
Zogenaamd.

Vrouw: Nee, je moet hem pakken.

Man: Je moet hem pakken. Ja...

Vrouw: Ja dat denk ik wel, ik denk dat je hem moet pakken, dan.., ja, hij heeft het gedaan. Hij
moet het voelen.

Kind: Ja.

Vrouw: Bij mijn schoonvader weet ik dus niet, ja dat gaat, dat lost de familie dan wel op.

Kind: Ja, [betrokkene 4] of zo. Dan zou ik, ik zou [betrokkene 3] en dan [betrokkene 2] .

Man: [betrokkene 3] en dan [betrokkene 2] . En, en wie is [betrokkene 3] ?

Vrouw: Oh je doet er 2? Je doet er niet 3?

Man: [betrokkene 3] is de opa?

Kind: Ja.

Man: En dan uh [betrokkene 2] ..

Kind: Is die pedo.

Man: Is die pedo, en wie betaalt dan voor [betrokkene 3] denk je?

Vrouw: Dat doet [betrokkene 4] wel, zijn zoon

Man: Zijn zoon die kan wel...

Kind: Ja die zijn heel close.

Vrouw: Ja dat trekken ze wel uit de zaak.

Man: Oké. Ja.
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Kind: Of zou je dan [betrokkene 4] doen?

Vrouw: Ja, kan je beter [betrokkene 4] doen en dan [betrokkene 3] zorgt voor het geld.
Schoonvader zorgt voor het geld.

Kind: Ja, kan je beter [betrokkene 4] doen. Dat is ook minder.. Als ze aan ons gaan denken, dan
denken ze niet dat wij [betrokkene 4] gaan nemen.

Vrouw: Nee klopt

Man: Oké. Ja.

Vrouw: Ja, aan [betrokkene 4] heeft iedereen een hekel. In heel [plaats] .

Man: Ja?

Vrouw: Ja. Aan mijn schoonvader ook, maar aan [betrokkene 4] ook.

Kind: Ja dan zou ik [betrokkene 4] doen.

Vrouw: Ja maar dan zou ik [betrokkene 4] voor een hoger bedrag inzetten.

Kind: Ja, niet voor 750.

Vrouw: Maar je doet er 2? Maar geen 3?

Man: Ik denk dat de meeste kans van slagen is, als je 2 mensen pakt en geen 3.

Vrouw: Nou dan moetje 2.. [betrokkene 2] .. Dan moet alle 2 anderhalf miljoen worden.

(...)

Vrouw: Nee dat zei ik direct al. Dus [betrokkene 2] die pedofiel en [betrokkene 4] .

Man: Ja.

Vrouw: En alle 2 anderhalf miljoen.

Man: Ja. Ja...Oké.

Vrouw: Dan kan mijn schoonvader, die kan wel anderhalf miljoen betalen.

Kind: Ja en anders privé en anders zakelijk. Dat sowieso.

Vrouw: Juist. Die kan, die kan dat regelen, die gaat over het geld.

Kind: Ja, die heeft jachtgebieden en huizen in Duitsland en ik weet niet wat die allemaal heeft.

(...)

Man: Want uh, nu uh, ze willen dus 50.000 euro per persoon per opdracht.

Vrouw: Ja.

Man: 5.000 heb ik ze gister gegeven, en ze moeten nu nog 5.000 zeg maar om uh volledig te
starten.

Vrouw: Ja.

Man: En zo weten zij dat het geen uh gekkigheid is.

Vrouw: Nee het is geen gekkigheid.

Man: Of puur belust op wraak of wat dan ook.

Vrouw: Ja het is wel op wraak belust, het is wel belust op wraak.

Man: Ja.

Kind: Anders ja...

Vrouw: Anders doe ik dat niet, het is wel belust op wraak.

Man: Ja.

Vrouw: Om die pedo weer te pakken en mijn familie weer te pakken.

Kind: Ja.

(...)

Man: Ja, op het moment dat je zeg maar bij een celletje zit met een stuk touw om je nek heen en
je ziet dan gelijk van uh, hier, hier ben ik met een krant, en er gaat gewoon een vinger af.
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Vrouw: Oké. Ja.

Man: Dan uh, dan is het gewoon serieus. En als ze niet in staat zijn om te betalen, dan laten ze
hem verdwijnen. Dat is de keerzijde van de medaille.

Vrouw: Ja. Nee, alle 2 heb ik wel een goed gevoel bij.

Kind: Ja (...)

Man: Want je hebt niet altijd een tip van mensen die zodanig vermogend zijn, met de namen en
adressen. Jullie hebben de kentekens, dus er is heel veel voorwerk al gedaan.

Vrouw: Ja.

Man: Maar nu hoeft er alleen nog gepost te worden en dan wordt diegene gewoon op een tijdstip
van de dag, wat een mooi moment is, nu is het winter, dus het wordt eerder donker. Het wordt
allemaal veel makkelijker. En dan kun je zo iemand pakken en vaak, voor de feestdagen dan wil de
familie wel compleet zijn.

5. Een geschrift als bedoeld in artikel 344, eerste lid, aanhef en onder 5° van het Wetboek van
Strafvordering, te weten een schriftelijke weergave van de geluidsopname van gesprek 4, (als
bijlage op pagina 187 e.v. van voornoemd proces-verbaal) voor zover inhoudende:

M ( [betrokkene 1] ): (...) daarom hebben we vanaf het begin ook gezegd, als die mensen niet
betalen, laten ze hun ook niet naar huis gaan, of hebben jullie je bedacht?

V ( [medeverdachte] ): Nee.

JV ( [verdachte] ): Nee.

(...)

M: Dan worden ze naar een veilige locatie toegebracht, dan gaat er gelijk een vinger af, dan gaat
de reactie gelijk terug naar de familie, dat zij...

V: Ja, dat bedoel ik, dat er geen dag over gaat, want dan gaan ze naar de politie.

V: Maar 5 december is op een vrijdag.

(...)

M. Ze hebben een locatie. Een team hebben ze bij elkaar. Ze hebben een observatiebus, hebben
ze nu, een andere. En uh...Ja, goed, er zijn wat spullen aangeschaft.

JV: Oké.

V: Een bijl.

M: Een bijl bijvoorbeeld, ja.

(...)

V: Hahahaha. Maar wat ik dan apart vind, dan lopen er straks 2 in [plaats] zonder pink, hahahaha!

(...)

JV: Je kunt niet één de teen of zo.

M: Zou ook kunnen.

JV : Kan niet één de teen en de ander de pink?

M: Als je een verlanglijstje hebt, waarvan je zegt van uh...

V: Ja! Bij die ene de lul!

(...)

V: Dat die een pedofiel is. Dat dat niet wordt genoemd, want stel je voor, dan linkt hij dat weer
naar ons.

JV: Naar [betrokkene 5] .

(...)

V: En dan worden ze in die auto gezet en vervoerd.

(...)
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M: Als ze niet zouden betalen, dan zouden ze sowieso niet naar huis toe.

V: Dat weet ik! Dat weet ik!

(...)

M: Dan komen ze sowieso niet naar huis.

V: Dat begrijp ik.

JV: Dat begrijp ik.

M: Dat betekent dat ze dood gaan.

(...)

V: Ja, dus dan heb ik voor, voor 2015, dan ben ik miljonair?

(...)

V: Ja, ik ook! Nee, want toen had je gezegd, 1 december.

M: Nee.

V: [betrokkene 5] zegt, ja echt wel!

M: Ik had 14 gezegd.

V: Nee.

M: Ik heb een fotografisch geheugen, ik heb de 14e gezegd. En toen zei ze “Oh dan ben ik jarig”
en toen zei ik “Dan doen we dan gewoon, dan doen we dan..”

V: En hoeveel doe je dan?

M: Doen we dan de 11e.

(...)

V: Dat [betrokkene 5] straks haar rijbewijs kan halen, dat ze kan blijven paardrijden, allemaal
zulke dingen, weetje.

M: Ja.

V: En dat mijn broertje dat die het ook goed heeft.

V: Hé, 10 december zei je?

M: Ja.

6. Een geschrift als bedoeld in artikel 344, eerste lid, aanhef en onder 5° van het Wetboek van
Strafvordering, te weten een schriftelijke weergave van de geluidsopname van gesprek 5, (als
bijlage op pagina 212 e.v. van voornoemd proces-verbaal) voor zover inhoudende:

V ( [medeverdachte] ): Wat gaaf!....Zenuwachtig

M ( [betrokkene 1] ): Champagne.

V: Die is voor jou.

(...)

V: Wie is nou geweest? Ben zo benieuwd.

M: Ja een groep van onze vrienden is dat.

V: Ja, maar wie? Wie?

M: Wie er gepakt is? Die pedo.

JV ( [verdachte] ): Ja?

(...)

V: Hoeveel is het?

M: 2,3 miljoen.

V: JA!

(gelach en geklap)
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V: YEAH!!! YES!!! OOH GAAF! Ooh, ik ben zo blij.

M: Hahahaha.

V: Hoeveel had je gevraagd dan?

M: Ja we vroegen 4 miljoen.

V: Ooh 4...

M: Ja en dat wilden ze niet betalen.

V: Nee.

M: En uh... Hahahaha.

JV: Wat goed man! Wat goed!

7. Een geschrift als bedoeld in artikel 344, eerste lid, aanhef en onder 5° van het Wetboek van
Strafvordering, te weten een door medeverdachte [medeverdachte] aan het hof overgelegde
"Tijdlijn zaak [medeverdachte] / [verdachte] ", (als bijlage bij het proces-verbaal terechtzitting van
het hof d.d. 15 mei 2018) inhoudende:

13 oktober 2014 Opname 1 contractbespreking

(...)

30 oktober 2014 Opname 2 cafégesprek

(...)

31 oktober 2014 Opname 3 voorbereiding ontvoering

(...)

19 november 2014 Opname 4 uitvoering ontvoering

(...)

10 december 2014 Opname 5 champagnegesprek

8. Een geschrift als bedoeld in artikel 344, eerste lid, aanhef en onder 5° van het Wetboek van
Strafvordering, te weten informatie over " [betrokkene 2] ", (als bijlage op pagina 225 van
voornoemd proces-verbaal) inhoudende:

[betrokkene 2]

Adres: [adres]

Tel: [...]

Eigenaar van:

- [A] B.V.

- [B]

Auto: zwarte BMW X5 (vrouw [betrokkene 6] rijdt kenteken: [kenteken] in een Evoque)

Hij is ook te vinden op internet

2 kinderen:

- meisje van 15 ( [betrokkene 7] )

-jongen van 13 ( [betrokkene 8] )

Hij is pedofiel, heeft mijn dochter op 4-jarige leeftijd misbruikt

Eis: € 1.250.000,-

Opmerking hof: aan het geschrift zit een foto gehecht, kennelijk van [betrokkene 2] .

9. Een geschrift als bedoeld in artikel 344, eerste lid, aanhef en onder 5° van het Wetboek van
Strafvordering, te weten informatie over " [betrokkene 4] ", (als bijlage op pagina 226 van
voornoemd proces-verbaal) inhoudende:

[betrokkene 4]
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Adres: [adres]

Eigenaar van:

[C]

[adres]

tel: [...] / [...]

Auto: zwarte auto met onbekend Duits kenteken (denk Audi, weet ik niet zeker)

3 kinderen:

- [betrokkene 9] 23/24 jaar

- [betrokkene 10] 20 jaar (rijdt in een Golf)

- [betrokkene 11] 18 jaar

Hij is ook te vinden op internet.

Vrouw [betrokkene 12] rijdt in een hoge grijze auto met NL-kenteken (waarschijnlijk Mercedes)

Eis: € 750.000,-

Opmerking hof: aan het geschrift zit een foto gehecht, kennelijk van [betrokkene 4] .

10. Een geschrift als bedoeld in artikel 344, eerste lid, aanhef en onder 5° van het Wetboek van
Strafvordering, te weten informatie over " [betrokkene 3] ", (als bijlage op pagina 227 van
voornoemd proces-verbaal) inhoudende:

[betrokkene 3]

Adres:

[adres]

Eigenaar van:

- [D]

- [C]

[adres]

tel: [...] / [...]

Auto: zwarte Audi Q7

Kenteken: Duits kenteken, begint met: [...]

Eis: € 1.000.000,-

Opmerking hof aan het geschrift zitten twee foto's gehecht, kennelijk van [betrokkene 3] .

11. Het proces-verbaal van verhoor van getuige d.d. 15 september 2015 opgemaakt door de
rechter-commissaris strafzaken in de rechtbank Overijssel, voor zover inhoudende als verklaring
van [betrokkene 1] :

(...) U vraagt naar het moment dat de mogelijkheid van een ontvoering ter sprake kwam. De
exacte datum daarvan weet ik niet meer. (...) [verdachte] en [medeverdachte] wilden een manier
hebben om aan geld te komen. Zij waren beiden even actief in het plannen maken daarvoor.

[verdachte] deed een rechtenstudie en die wist hoe de rechtsgang was en zij adviseerde haar
moeder ook. Zij hebben, naar ik van hen begreep, samen plannen gemaakt en uitgeschreven op
een paar A4’tjes. Daarop staat dan bv. de naam van [betrokkene 3] met daarbij hoeveel geld er
voor hem als losgeld geëist zou kunnen worden. (...)

U wijst mij op pag. 136 e.v., gesprek 2, en vraagt of dat het gesprek was waarin er voor het eerst
tussen [medeverdachte] en [verdachte] en mij over de ontvoering is gesproken. Dat zou goed
kunnen, maar dat weet ik niet zeker. (...)

U wijst mij op pag. 158. Daar wordt volgens u plots over een ontvoering gesproken. Dat is niet
plots en niet door mij bedacht. Ik leidde het gesprek ook niet. Dat idee kwam van
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2.3

[medeverdachte] en [verdachte] . Dat begrijpt u wel als u het hele gesprek in zijn context zou
kennen.

Het is deels niet goed te horen omdat wij in een horecagelegenheid zaten. Het initiatief kwam juist
van [medeverdachte] en [verdachte] (...).

Bij alle zeven gesprekken die ik heb gehad, waren altijd [medeverdachte] en [verdachte]
aanwezig. Slechts één keer in Deventer, was [verdachte] er niet bij. Toen werd er geld in
ontvangst genomen. Toen was de dertienjarige dochter van [medeverdachte] erbij. (...)

U vraagt mij naar het moment dat het gesprek komt op de familie [naam] en [betrokkene 2] . Ik
weet dat niet goed meer. [medeverdachte] vertelde over haar familie en dat die veel geld hebben
en dat zij benadeeld zijn bij de verdeling van geld. Zij zou niet gekregen hebben waar zij vond dat
zij wel recht op had. Zij was boos op die familie. Zij zou boos zijn op [betrokkene 2] omdat hij in
het verleden een dochter van haar seksueel zou hebben misbruikt. (...)

Zij toonden mij foto’s die zij hadden geknipt uit foto’s die zij nog van de familie hadden.
[medeverdachte] en [verdachte] zeiden dat zij bewust niet op de computer hadden gezocht om
geen digitale sporen achter te laten. Daarom waren de A4’tjes ook door hen geschreven en niet
op een computer getypt. Zij vroegen ook steeds bij dingen of het toch niet aan hen terug te linken
was. Ook hadden zij haast. Zij vonden dat het onderzoek dat zij deden naar hoe de ontvoering
plaats zou moeten vinden, op enig moment te lang duren. Hun dochter was geloof ik op de 14
jarig, ik meen van december, en dan hadden ze weer geld nodig. (...)

12. De verklaring van getuige [betrokkene 1] afgelegd ter terechtzitting van het hof d.d. 11
oktober 2018, voor zover inhoudende:

U vraagt mij naar de sfeer tijdens de gesprekken met [medeverdachte] en [verdachte] .

Ze waren heel erg blij dat de daad ging gebeuren.

Ze hebben kentekens en adressen opgeschreven. Ze waren elke keer blij om mij te zien omdat ik
geld meebracht. Ik heb ongetwijfeld links en rechts wat bijgestuurd. Ik maakte opmerkingen en ik
heb volledig meegepraat, maar ik heb ze niet gepusht. Op de laatste opname hoort u ook hoe
enthousiast ze waren. Ik heb ook de consequenties uitgelegd, daar hadden ze geen problemen
mee.

13. De verklaring van verdachte afgelegd ter terechtzitting van het hof d.d. 15 mei 2018, voor
zover inhoudende:

Het klopt dat ik de briefjes met de gegevens van [betrokkene 2] , [betrokkene 4] en [betrokkene
3] heb gemaakt in opdracht van mijn moeder en dat wij deze samen aan [betrokkene 1] hebben
gegeven.

Bij het eerste door [betrokkene 1] (het hof begrijpt: [betrokkene 1] ) opgenomen gesprek was ik
niet aanwezig. Ik was erbij vanaf het cafégesprek. (...)

Ik het spijt dat ik in eerste aanleg niet heb verklaard. Ik wil nu graag openheid van zaken geven.
Ik het allemaal wel gezegd.

Toen stonden [betrokkene 1] en [betrokkene 13] op een dag voor de deur. Daarna vond het
eerste gesprek tussen mijn moeder, mijn zusje en [betrokkene 1] plaats.

Het klopt dat ik gesproken heb met beide heren. [betrokkene 1] gaf mij zijn nummer. Hij zei dat
mijn moeder contact met hem moest opnemen. Ik ben toen de woning ingegaan en heb daar met
mijn moeder over gesproken. Mijn moeder heeft uiteindelijk contact met [betrokkene 1]
opgenomen.”

Het hof heeft ten aanzien van de bewezenverklaring verder het volgende overwogen:

“De verdediging heeft bepleit dat de verdachte dient te worden vrijgesproken van het aan haar
onder 1 tenlastegelegde feit. Daartoe heeft de raadsman, kort samengevat, aangevoerd dat:

(...)

- niet kan worden bewezen dat de verzamelde en vastgelegde informatie bestemd was tot het
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begaan van het misdrijf.

(...)

Toetsingskader

Artikel 46, eerste lid, van het Wetboek van Strafrecht luidt:

"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."

De Hoge Raad heeft in zijn arrest van 20 februari 2007, ECLI:NL:HR:2007:AZ0213, bepaald dat bij
de beantwoording van de vraag of de in artikel 46, eerste lid, (oud) van het Wetboek van
Strafrecht vermelde voorwerpen, stoffen, informatiedragers, ruimten of vervoermiddelen (hierna
gezamenlijk ook als 'voorwerpen' aan te duiden), afzonderlijk of gezamenlijk, 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. De rechter dient te beoordelen of deze voorwerpen,
afzonderlijk dan wel gezamenlijk, naar hun uiterlijke verschijningsvorm ten tijde van het handelen
dienstig kunnen zijn voor het misdadige doel dat de verdachte met het gebruik van de voorwerpen
voor ogen had.

Voorts volgt uit het arrest van de Hoge Raad van 27 mei 2014, ECLI:NL:HR:2014:1233, dat niet is
vereist dat de misdrijven ter voorbereiding waarvan de tenlastegelegde handelingen
plaatsvonden, konden worden voltooid. Voldoende is dat uit de bewijsvoering kan worden afgeleid
dat de bewezenverklaarde gedragingen strekten ter voorbereiding van feiten als in de
bewezenverklaring bedoeld en dat het opzet van de verdachte op het begaan daarvan was
gericht.

Feiten en omstandigheden

Het politiedossier omvat naast processen-verbaal van bevindingen en verhoren onder meer de
uitwerking van geluidsfragmenten die op een USB-stick zijn ingebracht door de advocaat van
[betrokkene 1] en zoals die zijn aangetroffen op een door de politie in de woning van [betrokkene
1] in beslaggenomen memorecorder. Het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) heeft op verzoek
van de verdediging in hoger beroep de aanvankelijk niet te verstane passages zoveel mogelijk
toegankelijk gemaakt en de uitwerking daarvan (transcripties) aan de raadsheer- commissaris
verstrekt.

Het hof stelt vast dat verdachte de inhoud van de transcripties inhoudelijk niet heeft bestreden.
Met andere woorden, de weergegeven gesprekken zijn gevoerd en verdachte heeft daadwerkelijk
de haar toegedichte bewoordingen gebezigd.

Uit de inhoud van het dossier, waaronder de verklaring van verdachte en voornoemde
transcripties, is - samengevat - af te leiden dat [medeverdachte] werd benaderd door [betrokkene
1] , die samen met de zoon van [betrokkene 14] (hierna: [betrokkene 14] ), een ex-partner van
[medeverdachte] , op de oprit van de woning van [medeverdachte] (waar ook verdachte woonde)
stond. Op zijn verzoek heeft [medeverdachte] vervolgens contact met [betrokkene 1] opgenomen
en is een gesprek in een café, op 30 oktober 2014, tot stand gebracht. Ook nadien heeft
[medeverdachte] samen met verdachte meerdere malen met [betrokkene 1] een gesprek gevoerd.
Aanvankelijk is tijdens die gesprekken, onder meer, gesproken over mogelijkheden om de
huurbaas van [medeverdachte] te (laten) benaderen en onder druk te zetten teneinde aan geld te
komen. [betrokkene 1] heeft in de gesprekken de mogelijkheden geïnventariseerd en meegedeeld
op welke wijze hij daarin door inschakelingen van (criminele) derden behulpzaam kon zijn. In de
loop van de gesprekken zijn door [medeverdachte] de namen van [betrokkene 3] , [betrokkene 4]
en [betrokkene 2] (hierna ook gezamenlijk als ‘de slachtoffers’ aan te duiden) genoemd als
vermogende personen jegens wie zij wraakgevoelens koesterde en die, door de door [betrokkene
1] in te schakelen groep mensen, konden worden benaderd, zodanig dat er grote geldbedragen
zouden worden betaald. Verdachte en [medeverdachte] hebben daartoe [betrokkene 1] voorzien
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van schriftelijke informatie over de slachtoffers met foto’s en de te eisen losgeldbedragen. Nadien
is meermalen gesproken over de wijze waarop er gehandeld moest worden en hebben verdachte
en [medeverdachte] de plannen tezamen met [betrokkene 1] geconcretiseerd. Daarbij zijn de te
betalen bedragen besproken en is aan de orde gekomen dat er een vinger, teen dan wel een
geslachtsdeel zou worden afgeknipt. Ook is de door [betrokkene 1] geopperde mogelijkheid
doorgenomen dat als er niet betaald zou worden, de slachtoffers mogelijk zouden verdwijnen.
[medeverdachte] stemde daarmee in. Uiteindelijk is er, na circa anderhalve maand, tijdens een
laatste euforische bijeenkomst gevierd dat [betrokkene 2] was ontvoerd en dat er 2,3 miljoen
euro losgeld was betaald, dat zich in de door [betrokkene 1] getoonde tas bevond. Dat bleek
echter niet zo te zijn. [betrokkene 1] heeft in dit laatste gesprek uit de doeken gedaan dat hij
alles in scène heeft gezet en dat hij alle gesprekken heeft opgenomen.

Bespreking verweren

Volgens de verdediging kan niet worden bewezen dat de door verdachte en haar medeverdachte
verzamelde en vastgelegde informatie bestemd was tot het begaan van het misdrijf.

Verdachte en [medeverdachte] hebben ter zitting van het hof van 15 mei 2018 beiden erkend dat
verdachte in opdracht van [medeverdachte] de informatie over de slachtoffers op schrift heeft
gesteld en dat zij deze geschriften samen aan [betrokkene 1] hebben overhandigd.

Het hof is van oordeel dat deze geschriften tezamen met de daaraan gehechte foto's, gelet op de
bewoordingen die de verdachten hebben gebezigd tijdens de opgenomen gesprekken, naar hun
uiterlijke verschijningsvorm bestemd zijn tot het begaan van een misdrijf waarop naar de
wettelijke omschrijving een gevangenisstraf van acht jaren of meer is gesteld. Uit de inhoud van
de gesprekken blijkt onmiskenbaar het misdadige doel dat verdachte en [medeverdachte] voor
ogen hadden. De geschriften met daarop de informatie over de slachtoffers, met onder meer hun
namen, adresgegevens, telefoonnummers en autogegevens, in combinatie met de foto's van de
slachtoffers alsmede de op de geschriften vermelde hoogte van de te eisen losgeldbedragen,
kunnen naar hun uiterlijke verschijningsvorm ten tijde van het handelen dienstig zijn voor het
misdadige doel dat de verdachte en haar medeverdachte met het gebruik van de voorwerpen voor
ogen hadden. Immers, zonder deze essentiële informatie over de slachtoffers, zouden de in te
schakelen criminele derden niet weten welke personen het doelwit waren.

Dat [betrokkene 1] alles in scène heeft gezet en hij niet daadwerkelijk van plan was het beoogde
misdrijf te laten uitvoeren en daartoe ook niet daadwerkelijk actie heeft ondernomen, is niet van
belang voor de beoordeling of sprake is van strafbare voorbereiding door verdachte samen met
[medeverdachte] . Voor strafbare voorbereiding is immers niet vereist dat de misdrijven, ter
voorbereiding waarvan de tenlastegelegde handelingen hebben plaatsgevonden, ook
daadwerkelijk tot uitvoering hadden kunnen komen. Voldoende is dat uit de bewijsvoering kan
worden afgeleid dat de bewezenverklaarde gedragingen strekten ter voorbereiding van feiten als
in de bewezenverklaring bedoeld en dat het opzet van de verdachte op het begaan daarvan was
gericht. Hoewel verdachte ter zitting van het hof heeft verklaard dat zij niet wilde dat de
slachtoffers daadwerkelijk zouden worden gegijzeld of anderszins zouden worden gedwongen tot
het betalen van losgeld, blijkt uit de inhoud van de door verdachte en [medeverdachte] met
[betrokkene 1] gevoerde gesprekken dat haar opzet wel degelijk was gericht op het medeplegen
van dergelijke misdrijven. Zo is in het dossier, onder meer, te lezen (op pagina 174) dat de
medeverdachte heeft gezegd: "Nee, het is geen gekkigheid" en "Ja, het is wel op wraak belust en
Anders doe ik dat niet, het is wel belust op wraak". Verdachte stemde hiermee in.

Hoewel het niet direct een in het kader van de artikelen 348 en 350 van het Wetboek van
Strafrecht te beantwoorden vraag betreft, dringt zich de kwestie op in hoeverre het handelen van
[betrokkene 1] door de beugel kan.

Het hof stelt daarover vast dat het door hemzelf aangevoerde motief, namelijk dat hij door
[betrokkene 14] was gevraagd om te “bemiddelen” tussen [betrokkene 14] en [medeverdachte]
omdat [medeverdachte] [betrokkene 14] zou afpersen, niet is komen vast te staan. Vast staat wel
dat het handelen van [betrokkene 1] voortkomt uit de aanwezigheid van een hennepkwekerij in
de woning van [betrokkene 14] , waarvan [medeverdachte] weet had, en waarin [betrokkene 14]
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3.2.1

3.2.2

3.2.3

3.1

3.3

, al dan niet tezamen met [betrokkene 1] , mogelijk een belang had.

Het hof heeft zowel [betrokkene 14] als [betrokkene 1] ter zitting ondervraagd. Het hof heeft
aldus zoveel mogelijk de verklaringen van deze betrokkenen willen toetsen en ook de dynamiek
en het besprokene tijdens de vastgelegde gesprekken willen toetsen. Het is immers [betrokkene
1] die om hem moverende redenen een USB-stick in handen van de politie heeft gesteld. De in
transcripties uitgewerkte geluidsbestanden op die gegevensdrager en de nadien door de politie
inbeslaggenomen memorecorder vormen een belangrijk onderdeel van het bewijs.

Het hof is van oordeel dat het handelen van [betrokkene 1] weliswaar vragen oproept over zijn
motief om met [medeverdachte] en verdachte contact op te nemen, maar aan de betrouwbaarheid
van de transcripties van de gesprekken doet dat niet af.

Het hof stelt ook vast dat zonder de inmenging van [betrokkene 1] verdachte en [medeverdachte]
niet tot de verweten voorbereidingshandelingen zouden zijn gekomen. Uit de transcripties leidt
het hof evenwel af dat [medeverdachte] met het initiatief kwam niet de huurbaas maar de drie in
de tenlastelegging genoemde personen - met wie zij een moeizame relatie had - onderwerp te
maken van op dat moment nog nader te concretiseren misdadige plannen waarbij met de achteraf
niet werkelijke hulp van [betrokkene 1] en een door hem in te schakelen criminele motorclub, geld
door [medeverdachte] en verdachte zou worden geïncasseerd. Die plannen werden door
[medeverdachte] samen met verdachte in de gesprekken met [betrokkene 1] besproken en
geconcretiseerd. Daartoe heeft [medeverdachte] samen met verdachte informatie verzameld en op
schrift gesteld. Ook hebben de verdachten de hoogte van de te vragen losgeldbedragen op deze
geschriften vermeld. Deze schriftelijke informatie voorzien van foto’s hebben zij [betrokkene 1] ter
hand gesteld.

De conclusie is dat verdachte ondanks de rol van [betrokkene 1] zelfstandig een strafrechtelijk feit
heeft begaan. Verdachte heeft tezamen met [medeverdachte] gedragingen verricht die strekten
ter voorbereiding van de ernstige feiten als in de bewezenverklaring bedoeld. Daarnaast is het
opzet van de verdachte op het begaan van die feiten gericht geweest.

(...)

Gelet op het bovenstaande, verwerpt het hof integraal de verweren van de verdediging.”

Het cassatiemiddel klaagt dat de bewezenverklaring van het tenlastegelegde niet uit de gebruikte
bewijsvoering kan worden afgeleid.

Artikel 46 lid 1 van het Wetboek van Strafrecht (hierna: Sr) luidt:

“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.“

In deze bepaling wordt met “dat misdrijf” in de zinsnede “bestemd tot het begaan van dat
misdrijf” gedoeld op het misdrijf dat is voorbereid, en dus niet op de voorbereiding zelf. (Vgl.
HR 12 februari 2013, ECLI:NL:HR:2013:BZ1956.) Dat betekent dat het object waarop een in
artikel 46 Sr genoemde gedraging betrekking heeft, moet zijn bestemd tot het begaan van
het misdrijf dat is voorbereid.

Artikel 46 Sr onderscheidt zich mede hierin van de strafbaarstelling van poging om een ander
te bewegen een misdrijf te begaan in artikel 46a Sr, in die zin dat het in artikel 46a Sr
bedoelde middel, waaronder het verschaffen van inlichtingen wordt aangewend om de ander
te bewegen een misdrijf te begaan en niet van betekenis hoeft te zijn voor de uitvoering van
dat misdrijf.

Uit de door het hof gebruikte bewijsvoering blijkt dat de foto’s en de geschriften, waarmee de
verdachte en haar medeverdachte [betrokkene 1] voorzagen van informatie over de beoogde
slachtoffers van de in de bewezenverklaring aangeduide misdrijven, bedoeld waren om te worden

3 Beoordeling van het cassatiemiddel
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3.4

gebruikt bij de voorbereiding van die misdrijven. Uit de bewijsvoering kan echter niet zonder meer
worden afgeleid dat de foto’s en de geschriften die de verdachte met haar medeverdachte heeft
vervaardigd en voorhanden heeft gehad, waren bestemd tot het begaan van de in de
bewezenverklaring bedoelde misdrijven van het (medeplegen van) gijzeling en/of wederrechtelijke
vrijheidsberoving en/of afpersing.

Het middel slaagt.

De Hoge Raad:

- vernietigt de uitspraak van het hof;

- wijst de zaak terug naar het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, opdat de zaak 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, M.J. Borgers, 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 7 juli 2020.

4 Beslissing
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P.C. Vegter

In de zaak

[verdachte] ,

geboren te [geboorteplaats] op [geboortedatum] 1994,

hierna: de verdachte.

1. De verdachte is bij arrest van 25 oktober 2018 door het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden,
zittingsplaats Arnhem niet-ontvankelijk verklaard in haar hoger beroep, voor zover gericht tegen de
beslissingen ter zake van het onder 2 primair en subsidiair tenlastegelegde en wegens “medeplegen
van voorbereiding van medeplegen van gijzeling en/of medeplegen van opzettelijk iemand
wederrechtelijk van de vrijheid beroven en/of afpersing, terwijl het feit wordt gepleegd door twee of
meer verenigde personen”, veroordeeld tot 240 uren werkstraf, subsidiair 120 dagen hechtenis en zes
maanden voorwaardelijke gevangenisstraf met een proeftijd van twee jaren.

2. Er bestaat samenhang met de zaak 18/05498 tegen de moeder van de verdachte. In die zaak zal ik
vandaag ook concluderen.

3. Het cassatieberoep is ingesteld namens de verdachte en mr. P.M. Rombouts, advocaat te
Amsterdam, heeft een middel van cassatie voorgesteld.

4. De feitelijke toedracht in de onderhavige zaak is globaal als volgt. Een zekere [betrokkene 1] is met
verdachte en haar moeder in contact gekomen en daarbij is besproken om [betrokkene 2] ,
[betrokkene 3] , vader van de verdachte en ex-man van de moeder, en zijn broer tevens oom van de
verdachte [betrokkene 4] te ontvoeren en vervolgens losgeld te vragen. Verdachte en haar moeder
hebben door hen verzamelde informatie over deze personen aan [betrokkene 1] verstrekt om hem in
staat te stellen het plan uit te voeren. [betrokkene 1] wilde echter het plan helemaal niet
daadwerkelijk uitvoeren. Hij heeft de gesprekken met moeder en dochter opgenomen om hen in
voorkomend geval onder druk te kunnen zetten door (te dreigen) aangifte tegen hen te doen van
strafbare feiten. [betrokkene 1] heeft de opnames ter beschikking van de politie gesteld.

5. Het middel klaagt dat het hof een te ruime uitleg heeft gegeven aan het bewezenverklaarde
voorbereidingshandelingen als bedoeld in art. 46 Sr, omdat de bewezenverklaarde voorwerpen niet
zijn te kwalificeren als “bestemd tot het begaan van dat misdrijf”.

6. Ten laste van de verdachte is bewezenverklaard dat:

“zij op tijdstippen in de periode van 1 september 2014 tot en met 1 april 2015 te Almelo en/of te
Deventer en/of te Zwolle en/of (elders) in Nederland, tezamen en in vereniging met een ander, ter
voorbereiding van het misdrijf waarop naar de wettelijke omschrijving een gevangenisstraf van acht
jaren of meer is gesteld, te weten het (medeplegen van) gijzeling als bedoeld in artikel 282a Wetboek
van Strafrecht en/of wederrechtelijke vrijheidsberoving als bedoel in artikel 282 Wetboek van
Strafrecht en/of afpersing als bedoeld in artikel 317 Wetboek van Strafrecht, opzettelijk informatie
heeft verzameld over meerdere personen, te weten

- [betrokkene 3] ,

- [betrokkene 2] en

- [betrokkene 4]

en vervolgens die informatie op schrift heeft gesteld, welke geschriften onder meer de navolgende
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informatie over voormelde personen bevatten:

- personalia,

- adresgegevens,

- merk en/of type en/of kentekengegevens van door voormelde personen bestuurde/gebruikte
voertuigen,

- foto's van voormelde personen,

- andere persoonlijke en/of zakelijke informatie en

- het te eisen losgeldbedrag (1.000.000 euro of 1.250.000 euro of 750.000 euro)

en aldus geschriften en foto's, bestemd tot het begaan van dat misdrijf, heeft vervaardigd en
voorhanden heeft gehad.”

7. De aanvulling bij het bestreden arrest bevat de volgende bewijsmiddelen:

“1. Het in de wettelijke vorm opgemaakte proces-verbaal van verhoor meerderjarige verdachte (als
bijlage op pagina 62 e.v. van voornoemd proces-verbaal) d.d. 7 mei 2015, voor zover inhoudende als
verklaring van medeverdachte [medeverdachte] :

V= Er zijn door de verdachte [betrokkene 1] geluidsopnames aangeleverd bij de politie. Daarop is een
gesprek te horen tussen [betrokkene 1] , jou en je dochter [verdachte] . Er wordt gesproken over het
plannen van een ontvoering van [betrokkene 2] en een ex familielid van de familie [naam] .
[betrokkene 1] zou in opdracht van jullie de ontvoering gaan uitvoeren. Wat kun je over dit gesprek
zeggen?

A= Ik kan mij wel herinneren dat ik gesprekken hierover heb gevoerd. Ik heb die uitspraken wel
gedaan (...).

V= Wanneer ben je voor het eerst in contact gekomen met [betrokkene 1] ?

A= U heeft het over [betrokkene 1] maar ik ken hem alleen als [betrokkene 1] . Hij kwam voor het
eerst in beeld in oktober 2014. De eerste ontmoetingen gingen over het zogenaamde zwijggeld
contract.

2. Het in de wettelijke vorm opgemaakte proces-verbaal van verhoor meerderjarige verdachte (als
bijlage op pagina 111 e.v. van voornoemd proces-verbaal) d.d. 30 april 2015, voor zover inhoudende
als verklaring van [betrokkene 1] :

(...) V= Waar heb je met [medeverdachte] afgesproken?

A= 3 keer in Deventer, 3 keer in Zwolle en 1 keer in Almelo.

V= Wie waren daar nog meer bij?

A= Met haar dochters in verschillende samenstelling. (...)

V= We tonen je nu een aantal foto’s. Wat kun je daarop zeggen?

A= Dat zijn foto’s gemaakt van de ontmoeting die ik had met [medeverdachte] en haar jongste
dochter

V= Waarom nam je dit op en nam je foto’s?

A= Om bewijs te verzamelen (...)

V= We hebben ook geluidsopnames gehoord gemaakt in een horecagelegenheid. Waar was dit?

A= Dat is gemaakt in een horecagelegenheid in Deventer (...).

V= Wie waren er bij dit gesprek?

A= [medeverdachte] en haar beide dochters.

V= Volgens ons gaat het gesprek over haar ex familie, klopt dat?
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A= Dat kan kloppen.

A= Ik noem ze de familie [naam] . [medeverdachte] en haar dochters wilden deze familie gaan
afpersen. Ze wilden dit omdat haar dochter was misbruikt door de vader van haar oudste dochter of
door een buurman. Ook had de opa een rol.

V= Hoe moest die afpersing uitgevoerd gaan worden?

A= Ze kwamen met het voorstel om de familie [naam] te gaan ontvoeren. De familie [naam] zou heel
veel geld hebben. Ik moest de familie gaan gijzelen. Ik kreeg via [medeverdachte] foto’s aangeleverd
van de familieleden. Ook kreeg ik namen. Ze hadden ook gepost samen met haar dochters vertelde
ze. Ik moest dit gaan organiseren. (...)

V= Hoeveel geld wilden ze hebben?

A= In totaal om een paar miljoen. (...)

3. Een geschrift als bedoeld in artikel 344, eerste lid, aanhef en onder 5° van het Wetboek van
Strafvordering, te weten een bijlage 2 bij het NTI-rapport. d.d. 26 april 2017 in zaak met nummer
2016.08.02.253 / 001-006 (transcriptie "gesprek 2"). voor zover inhoudende:

V = Vrouw ( [medeverdachte] ), M = Man ( [betrokkene 1] ), J = Jonge Vrouw ( [verdachte] )

V: [Mijn ex-familie die heeft ook] [...] [geld],

(...)

V: Mijn schoonvader heeft ons zo bedonderd.

J: Oh ja, oh dat is echt de ergste familie die ik heb [...].

(...)

V: Die heeft me zo genaaid, na de scheiding, [dat wil je niet] weten.

(...)

V: [en] m'n zwager, [...].

M: Je zwager V: Ja.

(...)

M: Van, van [C] .

V: Ken je dat?

(...)

V: [C] .

(...)

V: Zo genaaid, [ook] na de scheiding, [...] echt waar, met z'n drieën tegen mij, hè.

(...)

M: En die wil je bij hun thuis sturen? Heb je [hun/een] adres?

V: Ja.

J: Ja.

M: Waar is dat?

J: [plaats] .

(...)

V: [plaats] .

(...)

M: Die kennen we, die kunnen we wel aanpakken.

V: Ja, [...] zo

V: Oh, dat zou, dat zou mij een kick geven, dat wil je niet weten.
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(...)

J: Daar word ik echt blij van.

(...)

M: Maar dat is jouw vader?

J: ja, mijn vader en mijn opa.

(...)

M: Maar het zijn gasten, die gaan ernaartoe, niet om te praten.

V : Wat gaan ze dan doen?

M: Ja. Als je zegt van eh, wat voor bedrag moet er ongeveer betaald worden?

(...)

M: Dan stuur je een serieuze incassogroep naartoe, zeg maar.

V: Ja.

M: En dan wordt 'r eentje gewoon in z'n knieën geschoten. En dan is het gewoon van eh hup, jij moet
dit betalen, anders komen we terug. Gewoon zo.

(...)

M: Echt waar. Hij verwacht toch nooit dat dat uit jouw hoek komt.

V: Nou dat hebben m'n kinderen wel verdiend.

(...)

V: Half miljoen.

M: Ja. Een half miljoen heeft-ie van je gepakt.

V: Neuh, [gewoon wat ik] [...]

M: Een half miljoen. Da's een serieus [bedrag],

(...)

M: Kan zo georganiseerd geworden.

V: Maar wat is dan [jullie deel]?

M: Als ze een half miljoen betalen, dan zullen ze zeker wel twee [betrokkene 10] willen, of iets.

V: Ja, dat begrijp ik

M: Ja. Ja. Maar daarvoor wordt het wel met een zodanige overtuigingskracht uitgevoerd dat die
mensen wel voelen dat ze moeten betalen.

(...)

V: Maar ik heb wel het adres nodig, de namen, foto's.

J: Ja.

M: Dat ik weet van oké, dit is die, dit is die, dit is die.

V: [En nu heb ik d'r ook één]

(...)

V: Die [eigenlijk zelf al] eh M: [aan wou pakken]?

V: Die mijn dochter heeft misbruikt.

M: Wie is dat?

V: Mijn ex-buurman.

(...)

M: Maar hoe snel kan je voor mij zeg maar hun adres hebben, en eh namen en foto's?

(...)

V: Foto van [betrokkene 2] heb ik [...] vanavond al wel.
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(...)

M: Ja, dan gaan ze d'r gelijk [...] mee aan de slag. Morgenavond 7 uur.

(...)

V: Oh, ik word helemaal emotioneel.

4. Een geschrift als bedoeld in artikel 344, eerste lid, aanhef en onder 5° van het Wetboek van
Strafvordering, te weten een schriftelijke weergave van de geluidsopname van gesprek 3. (als bijlage
op pagina 161 e.v. van voornoemd proces-verbaal) voor zover inhoudende:

(…)

Vrouw ( [medeverdachte] ): Ja, weetje, ik was er zo mee bezig, maar ja, zij heeft er niet zoveel moeite
mee.

Kind ( [verdachte] ): Nee, ik heb dat niet zo erg.

Man ( [betrokkene 1] ): Ja, het is niet niks natuurlijk, het is spannend.

Kind: Ze heeft het de hele tijd over vingers.

Man: Ja.

Vrouw: Over de vingers, ik denk oeh! Straks lopen er 3 in [plaats] zonder vingers hahaha.

Man: Maar goed, dat is, zeg maar kijk, als die mensen jou zoiets geflikt hebben.. En uh.. Vrouw: Ja!
Zoveel pijn! Zoveel pijn. En uh... Maar nou hebben we heel veel opgezocht. We hebben al heel veel
gereden, gisteravond al.

Man: Oh, super.

Vrouw: Het nummer van die pedofiel hadden we direct.

Kind: Ja, kentekenplaat.

Vrouw: Nou, als je dat ziet, die rijdt gewoon in de nieuwste BMW. En zijn vrouw in een uh..

Kind: In een Vogue.

Vrouw: In een Vogue, ook de nieuwste. Daar zit geld genoeg.

Man: Hoe heet hij?

Vrouw: [betrokkene 2] .

Man: [betrokkene 2] .

Vrouw: Maar adres en alles staat op papier.

Kind: Ja.

Man: Ah, dat is super.

Vrouw: En van mijn zwager, maar ja, dat was moe, wij durfden niet op internet te gaan zoeken naar
foto’s en zo.

Man: Nee?

Vrouw: Nee, maar ik weet niet wie dat bij jullie doet, of jij dat doet of iemand anders maar op
Facebook staan ze wel, is die zo te vinden. Ik durf het niet, stel je voor dat...

Man: Heb je namen?

Vrouw: Ja alles! Adres, namen..

Kind: Namen...

Vrouw: Foto’s...

Kind: En ook auto, ja..

Man: Welke auto ze uh rijden.

Vrouw: Ja maar alle kentekens niet.

Kind: Ja opa in een zwarte Q7. Met een Duits kenteken, begint met [...] .

627



(...)

Man: En hoe heet die man dan?

Vrouw en kind: [betrokkene 4] .

Vrouw: Dat is de zwager.

Man: [betrokkene 4] is dus de broer van jouw, van jouw vader.

Vrouw: Van mijn ex ja. En [betrokkene 3] , dat is de vader.

Man: [betrokkene 3] .

Vrouw: Ja.

Man: Oké. En wat voor bedrag moeten we aan hem vragen?

Vrouw: Ja we hebben het opgeschreven, ik uh, ik hou het maar hoog aan.

Man: Ja.

Vrouw: Ik zeg [betrokkene 2] 1,2.. Wat heb jij gezegd?

Kind: 1.250.000.

(...)

Vrouw: Heeft centjes genoeg, hij heeft mijn dochter veel te veel pijn gedaan.

Kind: [betrokkene 5] , dat vind ik echt...

Vrouw: En mijn schoonvader een miljoen.

Man: Ja.

Vrouw: En mijn zwager 7,5 [betrokkene 10] .

Kind: 750.000.

(…)

Vrouw: Wij hebben thuis niks opgezocht op de computer, helemaal niks.

(…)

Man: Dus ik denk misschien als we geluk hebben, kunnen ze 2 van die opdrachten uitvoeren. 2 van die
mensen pakken.

Vrouw: Ja.

Man: En dan uh, als zij betalen, het bedrag, dan heb je, als 1 al betaalt, heb je waanzinnig veel geld.

Kind: Ja.

Man: Dan heb je waanzinnig veel geld, heb je, mag ik je papieren even zien?

Kind: Oh ja, staat hier.

(...)

Man: Oh, [betrokkene 3] zeg maar, dat is de opa.

Vrouw: Dat is de vader.

Man: Ja, maar hoe lang zijn jullie al weg daar dan?

Vrouw: 7jaar.

(...)

Vrouw: En ik heb foto’s van [betrokkene 2] natuurlijk, ik heb alle boeken nagekeken.

(...)

Vrouw: Nog 1 fotootje, van die [betrokkene 2] .

Man: Ja, dit is goede informatie, met die kentekens en zo kunnen ze zo zien, op welke naam staat die
auto.

Vrouw: Ja maar dat weten we niet precies van mijn schoonvader.

Kind: Ja die BMW sowieso, dat is 100%.
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Vrouw: Ja van die pedofiel dat is, maar is dat dan, je gaat ze niet alle 3 pakken?

(...)

Vrouw: Oké. Dus je pakt eerst de pedo.

Man: Ja je zou die pedo kunnen pakken. Of, zeg maar, zo’n oudere man, die wil natuurlijk zo snel
mogelijk vrij worden gelaten.

Vrouw: Ja maar die pedo ook.

Man: Die pedo ook, denk je?

Vrouw: Ja tuurlijk

Kind: Weet ik zeker ja. Misschien nog wel sneller.

Vrouw: En die.... Die komt het makkelijkste aan geld, want die heb het meeste geld.

Man: Die heeft het meeste geld, oké.

Kind: Maar? 1,25 miljoen?

Vrouw: Maak er dan maar anderhalf miljoen van. Bij 2.

(...)

Vrouw: Nou [betrokkene 6] , die pedo, [betrokkene 6] zijn vrouw, die regelt zijn geldzaken.

Man: Die zal gelijk met geld komen?

Vrouw: Ja die weet alles over het geld. En over de zaken die ze hebben.

(-)

Vrouw: Zij is de accountant, en uh... zij weet van precies van hoe en wat.

Kind: Ja, hoe ze aan geld kan komen.

Man: En het is niet zo datje zegt van “pak zijn vrouw maar” en dat die dan eerder gaat betalen?
Zogenaamd.

Vrouw: Nee, je moet hem pakken.

Man: Je moet hem pakken. Ja...

Vrouw: Ja dat denk ik wel, ik denk datje hem moet pakken, dan.., ja, hij heeft het gedaan. Hij moet het
voelen.

Kind: Ja.

Vrouw: Bij mijn schoonvader weet ik dus niet, ja dat gaat, dat lost de familie dan wel op. Kind: Ja,
[betrokkene 4] of zo. Dan zou ik, ik zou [betrokkene 3] en dan [betrokkene 2] .

Man: [betrokkene 3] en dan [betrokkene 2] . En, en wie is [betrokkene 3] ?

Vrouw: Oh je doet er 2? Je doet er niet 3?

Man: [betrokkene 3] is de opa?

Kind: Ja.

Man: En dan uh [betrokkene 2] ..

Kind: Is die pedo.

Man: Is die pedo, en wie betaalt dan voor [betrokkene 3] denk je?

Vrouw: Dat doet [betrokkene 4] wel, zijn zoon.

Man: Zijn zoon die kan wel...

Kind: Ja die zijn heel close.

Vrouw: Ja, dat trekken ze wel uit de zaak.

Man: Oké. Ja.

Kind: Of zou je dan [betrokkene 4] doen?

Vrouw: Ja, kan je beter [betrokkene 4] doen en dan [betrokkene 3] zorgt voor het geld. Schoonvader
zorgt voor het geld.
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Kind: Ja, kan je beter [betrokkene 4] doen. Dat is ook minder.. Als ze aan ons gaan denken, dan
denken ze niet dat wij [betrokkene 4] gaan nemen.

Vrouw: Nee klopt Man: Oké. Ja.

Vrouw: Ja, aan [betrokkene 4] heeft iedereen een hekel. In heel [plaats] .

Man: Ja?

Vrouw: Ja. Aan mijn schoonvader ook, maar aan [betrokkene 4] ook.

Kind: Ja dan zou ik [betrokkene 4] doen.

Vrouw: Ja maar dan zou ik [betrokkene 4] voor een hoger bedrag inzetten.

Kind: Ja, niet voor 750.

Vrouw: Maar je doet er 2? Maar geen 3?

Man: Ik denk dat de meeste kans van slagen is, als je 2 mensen pakt en geen 3.

Vrouw: Nou dan moet je 2.. [betrokkene 2] .. Dan moet alle 2 anderhalf miljoen worden.

(...)

Vrouw: Nee dat zei ik direct al. Dus [betrokkene 2] die pedofiel en [betrokkene 4] .

Man: Ja.

Vrouw: En alle 2 anderhalf miljoen.

Man: Ja. Ja...Oké.

Vrouw: Dan kan mijn schoonvader, die kan wel anderhalf miljoen betalen.

Kind: Ja en anders privé en anders zakelijk. Dat sowieso.

Vrouw: Juist. Die kan, die kan dat regelen, die gaat over het geld.

Kind: Ja, die heeft jachtgebieden en huizen in Duitsland en ik weet niet wat die allemaal heeft.

(...)

Man: Want uh, nu uh, ze willen dus 50.000 euro per persoon per opdracht.

Vrouw: Ja.

Man: 5.000 heb ik ze gister gegeven, en ze moeten nu nog 5.000 zeg maar om uh volledig te starten.

Vrouw: Ja.

Man: En zo weten zij dat het geen uh gekkigheid is.

Vrouw: Nee het is geen gekkigheid.

Man: Of puur belust op wraak of wat dan ook.

Vrouw: Ja het is wel op wraak belust, het is wel belust op wraak.

Man: Ja.

Kind: Anders ja...

Vrouw: Anders doe ik dat niet, het is wel belust op wraak.

Man: Ja.

Vrouw: Om die pedo weer te pakken en mijn familie weer te pakken.

Kind: Ja.

(...)

Man: Ja, op het moment dat je zeg maar bij een celletje zit met een stuk touw om je nek heen en je
ziet dan gelijk van uh, hier, hier ben ik met een krant, en er gaat gewoon een vinger af.

Vrouw: Oké. Ja.

Man: Dan uh, dan is het gewoon serieus. En als ze niet in staat zijn om te betalen, dan laten ze hem
verdwijnen. Dat is de keerzijde van de medaille.

Vrouw: Ja. Nee, alle 2 heb ik wel een goed gevoel bij.

Kind: Ja
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(...)

Man: Want je hebt niet altijd een tip van mensen die zodanig vermogend zijn, met de namen en
adressen. Jullie hebben de kentekens, dus er is heel veel voorwerk al gedaan.

Vrouw: Ja.

Man: Maar nu hoeft er alleen nog gepost te worden en dan wordt diegene gewoon op een tijdstip van
de dag, wat een mooi moment is, nu is het winter, dus het wordt eerder donker. Het wordt allemaal
veel makkelijker. En dan kun je zo iemand pakken en vaak, voor de feestdagen dan wil de familie wel
compleet zijn.

5. Een geschrift als bedoeld in artikel 344, eerste lid, aanhef en onder 5° van het Wetboek van
Strafvordering, te weten een schriftelijke weergave van de geluidsopname van gesprek 4. (als bijlage
op pagina 187 e.v. van voornoemd proces-verbaal) voor zover inhoudende:

M ( [betrokkene 1] ): (...) daarom hebben we vanaf het begin ook gezegd, als die mensen niet
betalen, laten ze hun ook niet naar huis gaan, of hebben jullie je bedacht?

V ( [medeverdachte] ): Nee.

JV ( [verdachte] ): Nee.

(...)

M: Dan worden ze naar een veilige locatie toegebracht, dan gaat er gelijk een vinger af, dan gaat de
reactie gelijk terug naar de familie, dat zij...

V: Ja, dat bedoel ik, dat er geen dag over gaat, want dan gaan ze naar de politie.

V: Maar 5 december is op een vrijdag.

(...)

M: Ze hebben een locatie. Een team hebben ze bij elkaar. Ze hebben een observatiebus, Ja, goed, er
zijn wat spullen aangeschaft.

JV: Oké.

V: Een bijl?

M: Een bijl bijvoorbeeld, ja.

(...)

V: Hahahaha. Maar wat ik dan apart vind, dan lopen er straks 2 in [plaats] zonder pink, hahahaha!

(...)

JV: Je kunt niet één de teen of zo.

M: Zou ook kunnen.

JV: Kan niet één de teen en de ander de pink?

M: Als je een verlanglijstje hebt, waarvan je zegt van uh...

V: Ja! Bij die ene de lui!

(...)

V: Dat die een pedofiel is. Dat dat niet wordt genoemd, want stel je voor, dan linkt hij dat weer naar
ons.

JV: Naar [betrokkene 5] .

(...)

V: En dan worden ze in die auto gezet en vervoerd.

(...)

M: Als ze niet zouden betalen, dan zouden ze sowieso niet naar huis toe.

V: Dat weet ik! Dat weet ik!
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(...)

M: Dan komen zé sowieso niet naar huis.

V: Dat begrijp ik.

JV: Dat begrijp ik.

M: Dat betekent dat ze dood gaan.

(...)

V: Ja, dus dan heb ik voor, voor 2015, dan ben ik miljonair?

(...)

V: Ja, ik ook! Nee, want toen had je gezegd, 1 december.

M: Nee.

V: [betrokkene 5] zegt, ja echt wel!

M: Ik had 14 gezegd.

V: Nee.

M: Ik heb een fotografisch geheugen, ik heb de 14e gezegd. En toen zei ze “Oh dan ben ik jarig” en
toen zei ik “Dan doen we dan gewoon, dan doen we dan...”

V: En hoeveel doe je dan?

M: Doen we dan de 11e.

(...)

V: Dat [betrokkene 5] straks haar rijbewijs kan halen, dat ze kan blijven paardrijden, allemaal zulke
dingen, weet je.

M: Ja.

V: En dat mijn broertje dat die het ook goed heeft.

V: Hé, 10 december zei je?

M: Ja.

6. Een geschrift als bedoeld in artikel 344, eerste lid, aanhef en onder 5° van het Wetboek van
Strafvordering, te weten een schriftelijke weergave van de geluidsopname van gesprek 5. (als bijlage
op pagina 212 e.v. van voornoemd proces-verbaal) voor zover inhoudende:

V ( [medeverdachte] ): Wat gaaf!....Zenuwachtig M ( [betrokkene 1] ): Champagne.

V: Die is voor jou.

(...)

V: Wie is nou geweest? Ben zo benieuwd.

M: Ja een groep van onze vrienden is dat.

V: Ja, maar wie? Wie?

M: Wie er gepakt is? Die pedo.

JV ( [verdachte] ): Ja?

(...)

V: Hoeveel is het?

M: 2,3 miljoen.

V: JA!

(gelach en geklap)

V: YEAH!!! YES!!! OOH GAAF! Oh, ik ben zo blij.

M: Hahahaha.
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V: Hoeveel had je gevraagd dan?

M: Ja we vroegen 4 miljoen.

V: Oh 4...

M: Ja en dat wilden ze niet betalen.

V: Nee.

M: En uh... Hahahaha.

JV: Wat goed man! Wat goed!

7. Een geschrift als bedoeld in artikel 344, eerste lid, aanhef en onder 5° van het Wetboek van
Strafvordering, te weten een door medeverdachte [medeverdachte] aan het hof overgelegde 'Tijdlijn
zaak [medeverdachte] / [verdachte] ". (als bijlage bij het proces-verbaal terechtzitting van het hof d.d.
15 mei 2018) inhoudende:

13 oktober 2014 Opname 1 contractbespreking

(...)

30 oktober 2014 Opname 2 cafégesprek

(...)

31 oktober 2014 Opname 3 voorbereiding ontvoering

(...)

19 november 2014 Opname 4 uitvoering ontvoering

(...)

10 december 2014 Opname 5 champagnegesprek

8. Een geschrift als bedoeld in artikel 344, eerste lid, aanhef en onder 5° van het Wetboek van
Strafvordering, te weten informatie over " [betrokkene 2] ". (als bijlage op pagina 225 van voornoemd
proces-verbaal) inhoudende:

[betrokkene 2] Adres: [a-straat 1] [postcode] [plaats] Tel: [telefoonnummer 1] .

Eigenaar van:

- [A] B.V.

- [B]

Auto: zwarte BMW X5 (vrouw [betrokkene 6] rijdt kenteken: [kenteken] in een Evoque)

Hij is ook te vinden op internet

2 kinderen:

- meisje van 15 ( [betrokkene 7] )

-jongen van 13 ( [betrokkene 8] )

Hij is pedofiel, heeft mijn dochter op 4-jarige leeftijd misbruikt Eis: € 1.250.000,-

Opmerking hof: aan het geschrift zit een foto gehecht, kennelijk van [betrokkene 2] .

9. Een geschrift als bedoeld in artikel 344, eerste lid, aanhef en onder 5° van het Wetboek van
Strafvordering, te weten informatie over " [betrokkene 4] ". (als bijlage op pagina 226 van voornoemd
proces-verbaal) inhoudende:

[betrokkene 4]

Adres: [b-straat 1] [postcode] [plaats]

Eigenaar van:
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[C] [postcode] Almelo tel: [telefoonnummer 2] / [telefoonnummer 3]

Auto: zwarte auto met onbekend Duits kenteken (denk Audi, weet ik niet zeker)

3 kinderen:

- [betrokkene 9] 23/24 jaar

- [betrokkene 10] 20 jaar (rijdt in een Golf)

- [betrokkene 11] 18 jaar

Hij is ook te vinden op internet

Vrouw [betrokkene 12] rijdt in een hoge grijze auto met NL-kenteken (waarschijnlijk Mercedes)

Eis: € 750.000,-

Opmerking hof: aan het geschrift zit een foto gehecht, kennelijk van [betrokkene 4] .

10. Een geschrift als bedoeld in artikel 344, eerste lid, aanhef en onder 5° van het Wetboek van
Strafvordering, te weten informatie over " [betrokkene 3] ". (als bijlage op pagina 227 van voornoemd
proces-verbaal) inhoudende:

[betrokkene 3]

Adres:

[c-straat 1] [postcode] [plaats]

Eigenaar van:

- [D]

- [C]

[postcode] Almelo

tel: [telefoonnummer 2] / [telefoonnummer 3]

Auto: zwarte Audi Q7

Kenteken: Duits kenteken, begint met: [...]

Eis: € 1.000.000,-

Opmerking hof: aan het geschrift zitten twee foto's gehecht, kennelijk van [betrokkene 3] .

11. Het proces-verbaal van verhoor van getuige d.d. 15 september 2015 opgemaakt door de rechter-
commissaris strafzaken in de rechtbank Overijssel, voor zover inhoudende als

verklaring van [betrokkene 1] :

(...) U vraagt naar het moment dat de mogelijkheid van een ontvoering ter sprake kwam. De exacte
datum daarvan weet ik niet meer. (...) [verdachte] en [medeverdachte] wilden een manier hebben om
aan geld te komen. Zij waren beiden even actief in het plannen maken daarvoor.

[verdachte] deed een rechtenstudie en die wist hoe de rechtsgang was en zij adviseerde haar
moeder ook. Zij hebben, naar ik van hen begreep, samen plannen gemaakt en uitgeschreven op een
paar A4’tjes. Daarop staat dan bv. de naam van [betrokkene 3] met daarbij hoeveel geld er voor hem
als losgeld geëist zou kunnen worden. (...)

U wijst mij op pag. 136 e.v., gesprek 2, en vraagt of dat het gesprek was waarin er voor het eerst
tussen [medeverdachte] en [verdachte] en mij over de ontvoering is gesproken. Dat zou goed
kunnen, maar dat weet ik niet zeker. (...)

U wijst mij op pag. 158. Daar wordt volgens u plots over een ontvoering gesproken. Dat is niet plots
en niet door mij bedacht. Ik leidde het gesprek ook niet. Dat idee kwam van [medeverdachte] en
[verdachte] . Dat begrijpt u wel als u het hele gesprek in zijn context zou kennen.

Het is deels niet goed te horen omdat wij in een horecagelegenheid zaten. Het initiatief kwam juist
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van [medeverdachte] en [verdachte] (...).

Bij alle zeven gesprekken die ik heb gehad, waren altijd [medeverdachte] en [verdachte] aanwezig
Slechts één keer in Deventer, was [verdachte] er niet bij. Toen werd er geld in ontvangst genomen.
Toen was de dertienjarige dochter van [medeverdachte] erbij. (...)

U vraagt mij naar het moment dat het gesprek komt op de familie [naam] en [betrokkene 2] .
[medeverdachte] vertelde over haar familie en dat die veel geld hebben en dat zij benadeeld zijn bij
de verdeling van geld. Zij zou niet gekregen hebben waar zij vond dat zij wel recht op had. Zij was
boos op die familie. Zij zou boos zijn op [betrokkene 2] omdat hij in het verleden een dochter van haar
seksueel zou hebben misbruikt. (...)

Zij toonden mij foto’s die zij hadden geknipt uit foto’s die zij nog van de familie hadden.
[medeverdachte] en [verdachte] zeiden dat zij bewust niet op de computer hadden gezocht om geen
digitale sporen achter te laten. Daarom waren de A4’tjes ook door hen geschreven en niet op een
computer getypt. Zij vroegen ook steeds bij dingen of het toch niet aan hen terug te linken was. Ook
hadden zij haast. Zij vonden dat het onderzoek dat zij deden naar hoe de ontvoering plaats zou
moeten vinden, op enig moment te lang duren. Hun dochter was geloof ik op de 14 jarig, ik meen van
december, en dan hadden ze weer geld nodig. (...)

12. De verklaring van getuige [betrokkene 1] afgelegd ter terechtzitting van het hof d.d. 11 oktober
2018, voor zover inhoudende:

U vraagt mij naar de sfeer tijdens de gesprekken met [medeverdachte] en [verdachte] .

Ze waren heel erg blij dat de daad ging gebeuren.

Ze hebben kentekens en adressen opgeschreven. Ze waren elke keer blij om mij te zien omdat ik geld
meebracht. Ik heb ongetwijfeld links en rechts wat bijgestuurd. Ik maakte opmerkingen en ik heb
volledig meegepraat, maar ik heb ze niet gepusht. Op de laatste opname hoort u ook hoe enthousiast
ze waren. Ik heb ook de consequenties uitgelegd, daar hadden ze geen problemen mee.

13. De verklaring van verdachte afgelegd ter terechtzitting van het hof d.d. 15 mei 2018, voor zover
inhoudende:

Het klopt dat ik de briefjes met de gegevens van [betrokkene 2] , [betrokkene 4] en [betrokkene 3]
heb gemaakt in opdracht van mijn moeder en dat wij deze samen aan [betrokkene 1] hebben
gegeven.

Bij het eerste door [betrokkene 1] (het hof begrijpt: [betrokkene 1] ) opgenomen gesprek was ik niet
aanwezig. Ik was erbij vanaf het cafégesprek. (...)

Ik het spijt dat ik in eerste aanleg niet heb verklaard. Ik wil nu graag openheid van zaken geven. Ik
het allemaal wel gezegd.

Toen stonden [betrokkene 1] en [betrokkene 13] op een dag voor de deur. Daarna vond het eerste
gesprek tussen mijn moeder, mijn zusje en [betrokkene 1] plaats. Het klopt dat ik gesproken heb met
beide heren. [betrokkene 1] gaf mij zijn nummer. Hij zei dat mijn moeder contact met hem moest
opnemen. Ik ben toen de woning ingegaan en heb daar met mijn moeder over gesproken. Mijn
moeder heeft uiteindelijk contact met [betrokkene 1] opgenomen.”

8. De bestreden uitspraak houdt, voor zover voor de beoordeling van het middel in:

“Artikel 46, eerste lid, van het Wetboek van Strafrecht luidt:

"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."
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De Hoge Raad heeft in zijn arrest van 20 februari 2007, ECLI:NL:HR:2007:AZ0213, bepaald dat bij de
beantwoording van de vraag of de in artikel 46, eerste lid, (oud) van het Wetboek van Strafrecht
vermelde voorwerpen, stoffen, informatiedragers, ruimten of vervoermiddelen (hierna gezamenlijk ook
als 'voorwerpen' aan te duiden), afzonderlijk of gezamenlijk, 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. De rechter dient te beoordelen of deze voorwerpen, afzonderlijk dan wel gezamenlijk, naar
hun uiterlijke verschijningsvorm ten tijde van het handelen dienstig kunnen zijn voor het misdadige
doel dat de verdachte met het gebruik van de voorwerpen voor ogen had.

Voorts volgt uit het arrest van de Hoge Raad van 27 mei 2014, ECLI:NL:HR:2014:1233, dat niet is
vereist dat de misdrijven ter voorbereiding waarvan de tenlastegelegde handelingen plaatsvonden,
konden worden voltooid. Voldoende is dat uit de bewijsvoering kan worden afgeleid dat de
bewezenverklaarde gedragingen strekten ter voorbereiding van feiten als in de bewezenverklaring
bedoeld en dat het opzet van de verdachte op het begaan daarvan was gericht.

Feiten en omstandigheden

Het politiedossier omvat naast processen-verbaal van bevindingen en verhoren onder meer de
uitwerking van geluidsfragmenten die op een USB-stick zijn ingebracht door de advocaat van
[betrokkene 1] en zoals die zijn aangetroffen op een door de politie in de woning van [betrokkene 1]
in beslaggenomen memorecorder. Het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) heeft op verzoek van de
verdediging in hoger beroep de aanvankelijk niet te verstane passages zoveel mogelijk toegankelijk
gemaakt en de uitwerking daarvan (transcripties) aan de raadsheer- commissaris verstrekt.

Het hof stelt vast dat verdachte de inhoud van de transcripties inhoudelijk niet heeft bestreden. Met
andere woorden, de weergegeven gesprekken zijn gevoerd en verdachte heeft daadwerkelijk de haar
toegedichte bewoordingen gebezigd.

Uit de inhoud van het dossier, waaronder de verklaring van verdachte en voornoemde transcripties is -
samengevat - af te leiden dat [medeverdachte] , werd benaderd door [betrokkene 1] , die samen met
de zoon van [betrokkene 14] (hierna: [betrokkene 14] ), een ex-partner van [medeverdachte] , op de
oprit van de woning van [medeverdachte] (waar ook verdachte woonde) stond. Op zijn verzoek heeft
[medeverdachte] vervolgens contact met [betrokkene 1] opgenomen en is een gesprek in een café, op
30 oktober 2014, tot stand gebracht. Ook nadien heeft [medeverdachte] samen met verdachte
meerdere malen met [betrokkene 1] een gesprek gevoerd. Aanvankelijk is tijdens die gesprekken,
ónder meer, gesproken over mogelijkheden om de huurbaas van [medeverdachte] te (laten)
benaderen en onder druk te zetten teneinde aan geld te komen. [betrokkene 1] heeft in de
gesprekken de mogelijkheden geïnventariseerd en meegedeeld op welke wijze hij daarin door
inschakelingen van (criminele) derden behulpzaam kon zijn. In de loop van de gesprekken zijn door
[medeverdachte] de namen van [betrokkene 3] , [betrokkene 4] en [betrokkene 2] (hierna ook
gezamenlijk als 'de slachtoffers' aan te duiden) genoemd als vermogende personen jegens wie zij
wraakgevoelens koesterde en die, door de door [betrokkene 1] in te schakelen groep mensen,
konden worden benaderd, zodanig dat er grote geldbedragen zouden worden betaald. Verdachte en
[medeverdachte] hebben daartoe [betrokkene 1] voorzien van schriftelijke informatie over de
slachtoffers met foto’s en de te eisen losgeldbedragen. Nadien is meermalen gesproken over de wijze
waarop er gehandeld moest worden en hebben verdachte en [medeverdachte] de plannen tezamen
met [betrokkene 1] geconcretiseerd. Daarbij zijn de te betalen bedragen besproken en is aan de orde
gekomen dat er een vinger, teen dan wel een geslachtsdeel zou worden afgeknipt. Ook is de door
[betrokkene 1] geopperde mogelijkheid doorgenomen dat als er niet betaald zou worden, de
slachtoffers mogelijk zouden verdwijnen. [medeverdachte] stemde daarmee in. Uiteindelijk is er, na
circa anderhalve maand, tijdens een laatste euforische bijeenkomst gevierd dat [betrokkene 2] was
ontvoerd en dat er 2,3 miljoen euro losgeld was betaald, dat zich in de door [betrokkene 1] getoonde
tas bevond. Dat bleek echter niet zo te zijn.

[betrokkene 1] heeft in dit laatste gesprek uit de doeken gedaan dat hij alles in scène heeft gezet en
dat hij alle gesprekken heeft opgenomen.

Bespreking verweren

Volgens de verdediging kan niet worden bewezen dat de door verdachte en haar medeverdachte
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verzamelde en vastgelegde informatie bestemd was tot het begaan van het misdrijf.

Verdachte en [medeverdachte] hebben ter zitting van het hof van 15 mei 2018 beiden erkend dat
verdachte in opdracht van [medeverdachte] de informatie over de slachtoffers op schrift heeft gesteld
en dat zij deze geschriften samen aan [betrokkene 1] hebben overhandigd.

Het hof is van oordeel dat deze geschriften tezamen met de daaraan gehechte foto's, gelet op de
bewoordingen die de verdachten hebben gebezigd tijdens de opgenomen gesprekken, naar hun
uiterlijke verschijningsvorm bestemd zijn tot het begaan van een misdrijf waarop naar de wettelijke
omschrijving een gevangenisstraf van acht jaren of meer is gesteld. Uit de inhoud van de gesprekken
blijkt onmiskenbaar het misdadige doel dat verdachte en [medeverdachte] voor ogen hadden. De
geschriften met daarop de informatie over de slachtoffers, met onder meer hun namen,
adresgegevens, telefoonnummers en autogegevens, in combinatie met de foto's van de slachtoffers
alsmede de op de geschriften vermelde hoogte van de te eisen losgeldbedragen, kunnen naar hun
uiterlijke verschijningsvorm ten tijde van het handelen dienstig zijn voor het misdadige doel dat de
verdachte en [medeverdachte] met het gebruik van de voorwerpen voor ogen hadden. Immers,
zonder deze essentiële informatie over de slachtoffers, zouden de in te schakelen criminele derden
niet weten welke personen het doelwit waren.

Dat [betrokkene 1] alles in scène heeft gezet en hij niet daadwerkelijk van plan was het beoogde
misdrijf te laten uitvoeren en daartoe ook niet daadwerkelijk actie heeft ondernomen, is niet van
belang voor de beoordeling of sprake is van strafbare voorbereiding door verdachte samen met
[medeverdachte] . Voor strafbare voorbereiding is immers niet vereist dat de misdrijven, ter
voorbereiding waarvan de tenlastegelegde handelingen hebben plaatsgevonden, ook daadwerkelijk
tot uitvoering hadden kunnen komen. Voldoende is dat uit de bewijsvoering kan worden afgeleid dat
de bewezenverklaarde gedragingen strekten ter voorbereiding van feiten als in de bewezenverklaring
bedoeld en dat het opzet van de verdachte op het begaan daarvan was gericht. Hoewel verdachte ter
zitting van het hof heeft verklaard dat zij niet wilde dat de slachtoffers daadwerkelijk zouden worden
gegijzeld of anderszins zouden worden gedwongen tot het betalen van losgeld, blijkt uit de inhoud
van de door verdachte en [medeverdachte] met [betrokkene 1] gevoerde gesprekken dat haar opzet
wel degelijk was gericht op het medeplegen van dergelijke misdrijven. Zo is in het dossier, onder meer,
te lezen (op pagina 174) dat de medeverdachte heeft gezegd: "Nee, het is geen gekkigheid" en "Ja,
het is wel op wraak belust" en "Anders doe ik dat niet, het is wel belust op wraak". Verdachte stemde
hiermee in.”

9. Het toetsingskader zoals dat in de overweging van het hof onder randnummer 8 is vooropgesteld
wordt in het middel niet betwist.1 Het hof heeft terecht steun gezocht bij twee bepalende arresten
van de Hoge Raad uit 2007 (Samir A.)2 respectievelijk 2014 (fictief meisje).3 De centrale overwegingen
uit beide arresten citeer ik hierna. Voor de (sinds 1 februari 2007 geldende) tekst van art. 46 Sr
verwijs ik naar de overweging van hof en teken aan dat de wijziging van ‘kennelijk bestemd’ in
‘bestemd’ (met ingang van 1 februari 2007) voor het tweede middel in de onderhavige zaak geen
betekenis heeft, omdat de huidige en in deze zaak geldende bewoordingen (bestemd) een verruiming
beogen te zijn ten opzichte van het eerder geldende ‘kennelijk bestemd’ dat de Hoge Raad voor de
feiten gepleegd voor 1 februari 2007 in het arrest van Samir A. nader inhoud geeft.4

10. Rechtsoverweging 3.7 van het genoemde arrest uit 2007 luidt:

“3.7. Bij de beantwoording van de vraag of de in art. 46, eerste lid, (oud) Sr vermelde voorwerpen,
stoffen, informatiedragers, ruimten of vervoermiddelen (hierna gezamenlijk ook als 'voorwerpen' aan
te duiden), afzonderlijk of gezamenlijk, naar hun uiterlijke verschijningsvorm "kennelijk bestemd" zijn
tot het begaan van het misdrijf in de zin van deze bepaling, kan, naar mede volgt uit de
vorenweergegeven wetsgeschiedenis, niet worden geabstraheerd van het misdadige doel dat de
verdachte met het gebruik van die voorwerpen voor ogen had.

Het Hof, dat heeft overwogen aan de terroristische intentie van de verdachte niet te twijfelen, heeft
geoordeeld dat de in de tenlastelegging opgesomde voorwerpen, stoffen en informatiedragers die de
verdachte heeft vervaardigd of voorhanden heeft gehad, niet kennelijk bestemd zijn tot voorbereiding
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2.5.

van een aanslag zoals tenlastegelegd, omdat die voorwerpen die bestemming in objectieve zin
redelijkerwijs niet kunnen hebben. Daarmee heeft het Hof kennelijk als maatstaf aangelegd of die
voorwerpen naar hun aard of hun concreet dan wel acuut gevaarzettend karakter daadwerkelijk
zouden kunnen bijdragen aan het begaan van dat misdrijf.

Aldus heeft het Hof blijk gegeven van een te beperkte en dus onjuiste opvatting omtrent art. 46,
eerste lid, (oud) Sr. Het Hof heeft immers nagelaten te beoordelen of deze voorwerpen, afzonderlijk
dan wel gezamenlijk naar hun uiterlijke verschijningsvorm ten tijde van het handelen dienstig kunnen
zijn voor het misdadige doel dat de verdachte met het gebruik van de voorwerpen voor ogen had.”

11. De rechtsoverwegingen 2.4 en 2.5 uit het arrest uit 2014 luiden:

“2.4. De middelen berusten op de stelling dat de tenlastegelegde feiten niet bewezenverklaard
kunnen worden omdat de misdrijven ter voorbereiding waarvan de tenlastegelegde handelingen
plaatsvonden, niet konden worden voltooid. De persoon jegens wie die voorgenomen misdrijven
zouden worden begaan, bleek immers een fictief 10-jarig meisje.

De middelen stellen daarmee echter aan de strafbaarheid van de voorbereiding van een misdrijf
een eis die de wet niet kent en die ook niet bij het karakter van strafbare voorbereiding past.
Voldoende is dat uit de bewijsvoering kan worden afgeleid dat de bewezenverklaarde
gedragingen strekten ter voorbereiding van feiten als in de bewezenverklaring bedoeld en dat het
opzet van de verdachte op het begaan daarvan was gericht. Gelet daarop alsmede gelet op
hetgeen het Hof blijkens de in 2.2.2 weergegeven bewijsoverwegingen heeft vastgesteld, is de
bewezenverklaring, ook in het licht van hetgeen namens de verdachte ter terechtzitting in hoger
beroep is aangevoerd, toereikend gemotiveerd.”

12. De bewezenverklaring houdt in dat verdachte samen met haar moeder geschriften (briefjes)
en foto’s heeft verzameld en voorhanden gehad. Dat is zo te lezen dat er gegevens en foto’s door
verdachte en haar medeverdachte zijn verzameld en dat verdachte en medeverdachte vervolgens
de in een geschrift (briefje) vastgelegde gegevens en de foto’s voorhanden hebben gehad. In
cassatie wordt niet bestreden dat geschriften en foto’s kunnen worden aangemerkt als
informatiedragers als bedoeld in art. 46 Sr.5 Verdachte en medeverdachte zijn nog een stap verder
gegaan (dan voor strafbaarheid strikt noodzakelijk) omdat uit de bewijsvoering naar voren komt
dat ze de briefjes en foto’s ook daadwerkelijk hebben verstrekt aan [betrokkene 1] .

13. Het opzet (en het misdadige doel) kan in de hier aan de orde zijnde zaak eenvoudig worden
afgeleid uit andere bewijsmiddelen dan de informatiedrager zelf, te weten de opgenomen
gesprekken en de verklaring van [betrokkene 1] . De informatie is ook daadwerkelijk verstrekt.
Daarmee verschilt de onderhavige zaak cruciaal en daarmee bepalend met het ‘brief in jaszak-
arrest’.6

14. Dat verdachte (en haar moeder) een misdadig doel voor ogen stond(en) wordt in cassatie niet
bestreden. Zij (en haar moeder) had(den) voor ogen dat de in de bewezenverklaring genoemde
personen zouden worden afgeperst, gegijzeld en van hun vrijheid beroofd. De opgenomen
gesprekken laten inderdaad aan duidelijkheid over die strafbare feiten ten aanzien van de
personen van wie de gegevens zijn verstrekt niets te wensen over. Ik wijs ook op het gesprek
over het afsnijden van vingers (bewijsmiddel 4). Gelet op het verzamelen, voorhanden hebben en
verstrekken van briefjes en foto’s levert dat daadwerkelijk voorbereiding op en zijn de briefjes en
foto’s gebruikt. Die briefjes en foto’s vervullen voor de latere uitvoering van een concreet misdadig
doel namelijk nu juist een cruciale functie in de voorbereiding te weten ze maken identificatie van
de slachtoffers bij de uitvoering van de afpersing (en dergelijke) mogelijk. Het hof kon derhalve
oordelen: “zonder deze essentiële informatie over de slachtoffers, zouden de in te schakelen
criminele derden niet weten welke personen het doelwit waren.”

15. Omdat in de cassatieschriftuur uitsluitend de bestemming van de briefjes en foto’s wordt
bestreden, sta ik hierbij nog nader stil. Uit de nadere overweging in het arrest blijkt dat het hof de
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juiste maatstaf heeft toegepast. Volgens de bewezenverklaring moet zijn bewezen dat de briefjes
en foto’s zijn bestemd voor ‘dat misdrijf’ en daarmee bestemd voor afpersing, gijzeling en
wederrechtelijke vrijheidsberoving. Het karakter van het voorwerp7 is niet primair bepalend, maar
(zie de in randnummer 10 geciteerde rechtsoverweging uit het arrest van 2007) “of de
voorwerpen, afzonderlijk dan wel gezamenlijk naar hun uiterlijke verschijningsvorm ten tijde van
het handelen dienstig kunnen zijn voor het misdadige doel dat de verdachte met het gebruik van
de voorwerpen voor ogen had.” In het oordeel van het hof ligt – zoals uit het vorige randnummer
(14) al naar voren kwam – op zijn minst besloten dat de briefjes en foto’s naar hun uiterlijke
verschijningsvorm ten tijde van het handelen dienstig kunnen zijn voor het misdadige doel dat de
verdachte en een ander met het gebruik van de briefjes en foto’s voor ogen hadden. Het hof heeft
in dat kader ook nog gewezen op de combinatie van de verzamelde en verstrekte gegevens zoals
deze uit de bewijsmiddelen 8, 9 en 10 naar voren komt. Voor de bestemming is hier gelet op het
concrete misdadige doel en de combinatie van de gegevens op briefjes en de foto’s nog
aanzienlijk meer bewijs dan in het arrest inzake de plattegrond uit 2015.8

16. De toelichting op het middel houdt nog in: “Van belang daarbij is dat het misdadig doel nooit
daadwerkelijk zou kunnen worden verwezenlijkt, omdat het een volledig gefingeerd verhaal
betrof. Dat brengt met zich mee dat er geen reële, objectieve gevaarzetting is uitgegaan van de
vervaardigde voorwerpen.” Ik begrijp het zo dat ook dit argument is ingekaderd in de vraag of de
voorwerpen bestemd waren voor het daadwerkelijk begaan van een misdrijf. In dit kader
bespreek ik de vraag of is vereist dat moet vaststaan dat het misdadig doel zal worden
verwezenlijkt.

17. Het optreden van [betrokkene 1] kan zonder twijfel worden gekarakteriseerd als een vorm van
misleiding van verdachte nu hij kennelijk de daadwerkelijke realisering van het plegen van
afpersing, gijzeling en vrijheidsberoving niet voor ogen had. Het antwoord op de begrijpelijke
vraag van het hof of het optreden van [betrokkene 1] door beugel kan, ligt voor de hand. Of
[betrokkene 1] al dan niet een strafbaar feit heeft gepleegd is echter niet bepalend voor de
strafbaarheid van verdachte op grond van art. 46 Sr. Evenmin is bepalend dat de misdrijven ter
voorbereiding waarvan de bewezenverklaarde handelingen plaatsvonden, niet konden worden
voltooid. Aan de hand van dat criterium uit het eerder geciteerde arrest uit 2014 (randnummer 11)
heeft het hof beslist dat niet bepalend voor de strafbaarheid van de voorbereiding is of een ander
( [betrokkene 1] ) (al dan niet met anderen) (nog) tot afpersing, gijzeling en vrijheidsberoving wil
overgaan.9 Het gevaar voor dergelijke delicten is hiermee ook niet zonder meer verdwenen. De
voorbereiding is niet absoluut ondeugdelijk geworden.10 Wellicht vindt verdachte iemand anders
bereid. Het gevaar zit dus (mede) in de al gebleken bereidheid om de afpersing, gijzeling en
vrijheidsberoving te (laten) plegen.11 Daarbij komt mijns inziens gewicht toe aan het karakter en
de ernst van die bereidheid. Dat gevaar wordt hier toch wel uiterst serieus als zelfs het afsnijden
van vingers als onderdeel van de voorgenomen uitvoering naar voren komt.12 Het zou hier alleen
anders kunnen zijn als verdachte (al dan niet in samenspraak met [betrokkene 1] ) zich alsnog
vrijwillig zou hebben teruggetrokken (art. 46b Sr).

18. Het middel treft geen doel.

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

20. Deze conclusie strekt tot verwerping van het beroep.

De Procureur-Generaal

bij de Hoge Raad der Nederlanden
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Zie voor dat toetsingskader ook J. de Hullu, Materieel Strafrecht, Wolters Kluwer Deventer, p. 412-
428.

HR 20 februari 2007, ECLI:NL:HR:2007:AZ0213, NJ 2007/659.

HR 27 mei 2014, ECLI:NL:HR:2014:1233, NJ 2014/338 m.nt. Rozemond.

Zie Noyon-Langemeijer-Remmelink (verder: NLR), aantek. 6 bij art. 46 Sr (bijgewerkt tot 26 mei
2015).

In de kern gaat het om zelfstandige zaken die informatie bevatten. Vgl. NLR, aantek. 5 bij art. 46 Sr
(bijgewerkt tot 26 mei 2015). Een voorwerp als een stuk papier met tekst (briefje in jaszak HR 17
februari 2004, ECLI:NL:HR:2004:AN9358, NJ 2004/400), met een tekening of plattegrond (HR 9 juni
2015, ECLI:NL:HR:2015:1503, NJ 2015/450 m.nt. Reijntjes) wordt in de rechtspraak van de Hoge Raad
aangemerkt als een informatiedrager. Ook een foto is een informatie dragend voorwerp. Zie ook T&C
Sr, 12e druk, aantek. 5 bij art. 46 Sr (Pelser).

HR 17 februari 2004, ECLI:NL:HR:2004:AN9358, NJ 2004/400 m.nt. Reijntjes. Zie ook Kamerstukken I
2006/2007, 30 164 D, p. 24: ''Om een strafbare voorbereiding aan te nemen, zal vervolgens nog
moeten worden vastgesteld dat de verdachte daadwerkelijk met het voorwerp een misdrijf heeft
voorbereid."

NLR, aantek. 6 bij art. 46 Sr (bijgewerkt tot 26 mei 2015): “Het woord ‘kennelijk’ suggereerde
volgens de minister dat het karakter van het voorwerp doorslaggevend zou zijn, maar zo’n
interpretatie levert niet altijd aanvaardbare uitkomsten op. De minister wijst dan bijvoorbeeld op het
feit dat wanneer geld wordt ingezameld voor een crimineel doel de bestemming van dat geld niet uit
het karakter van het voorwerp is op te maken.”

HR 9 juni 2015, ECLI:NL:HR:2015:1503, NJ 2015/450 m.nt. Reijntjes.

De steller van het middel wijst ook op de noot van G.P.M.F. Mols onder dit arrest uit 2014 in NbSr
2014/156.

Vgl. ook reeds AG Keijzer in zijn conclusie voor HR 18 november 2003, ECLI:NL:HR:2003:AJ5035: Het
feit dat niet zeker is dat een voorwerp daadwerkelijk wordt gebruikt staat niet in de weg aan het
aannemen van strafbare voorbereiding.

Zie ook A.N. Kesteloo, Strafbaarheid in de voorfase, Wolters Kluwer Deventer 2015, p. 50-53.

De Hullu, a.w., p. 420 gebruikt hier het woord compensatie: de ernstige abstracte gevaarzetting in
de voorfase compenseert het ontbreken van concreet gevaar in de laatste fase.

AG
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2.2.1

2.1

ARREST

op het beroep in cassatie tegen een arrest van het gerechtshof Den Haag van 13 februari 2019,
nummer 22-001119-18, in de strafzaak

tegen

[verdachte] ,

geboren te [geboorteplaats] op [geboortedatum] 1975,

hierna: de verdachte.

Het beroep is ingesteld door de verdachte. Namens deze heeft J.L. Baar, advocaat te Utrecht, bij
schriftuur cassatiemiddelen voorgesteld. De schriftuur is aan dit arrest gehecht en maakt daarvan deel
uit.

De advocaat-generaal D.J.M.W. Paridaens heeft geconcludeerd tot vernietiging van het bestreden
arrest en tot terugwijzing van de zaak naar het gerechtshof Den Haag, opdat de zaak op het
bestaande beroep opnieuw wordt berecht en afgedaan.

Het eerste cassatiemiddel klaagt dat het hof ten onrechte heeft geoordeeld dat sprake is van een
begin van uitvoering van het binnen het grondgebied brengen van cocaïne in Nederland. Het
tweede cassatiemiddel klaagt dat de nadere bewijsoverweging van het hof “dat de partij cocaïne
waarover gesproken is reeds op zee dreef en dus al onderweg was naar Nederland” geen steun
vindt in de door het hof gebezigde bewijsmiddelen. De middelen lenen zich voor gezamenlijke
bespreking.

Ten laste van de verdachte is bewezenverklaard dat:

“hij in de periode van 23 tot en met 28 juni 2017 te ‘s-Gravenhage, tezamen en in vereniging
met anderen, ter uitvoering van het door verdachte en zijn mededaders voorgenomen
misdrijf om tezamen en in vereniging met anderen opzettelijk binnen het grondgebied van
Nederland te brengen 250 kilo cocaïne, zijnde cocaïne een middel vermeld op de bij de
Opiumwet behorende lijst I, als volgt heeft gehandeld

- verdachte en/of zijn mededaders heeft/hebben contact gezocht met een persoon, bekend
als ‘ [betrokkene 1] ’, die over een grote hoeveelheid van 1000 kilo cocaïne kon beschikken
en met deze persoon heeft/hebben onderhandeld over de aankoop van de 250 kilo cocaïne,
en

- verdachte en/of zijn mededaders heeft/hebben contact gezocht met een tussenpersoon, te
weten pseudodienstverlener 170623, en heeft/hebben een ontmoeting georganiseerd met
het doel om geld te tonen, en

- verdachte en/of zijn mededaders heeft/hebben contact gezocht met een of meer personen
in Nederland over het verkopen van die cocaïne, terwijl de uitvoering van dat voorgenomen

1 Procesverloop in cassatie

2 Beoordeling van het eerste en het tweede cassatiemiddel
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2.2.2

misdrijf niet is voltooid.”

Deze bewezenverklaring steunt op de volgende bewijsmiddelen:

“1. Een proces-verbaal van bevindingen van de Landelijke Eenheid d.d. 29 juni 2017, nr.
170629.1000 (als bijlage gevoegd bij het proces-verbaal van voorgeleiding verdachten bij de
rechter-commissaris). Dit proces-verbaal houdt onder meer in – zakelijk weergegeven – (blz.
28 e.v.):

als relaas van politiële pseudodienstverleners 170622 en 170623:

Op donderdag 22 juni 2017 kreeg ik, verbalisant 170622, de beschikking over een mobiele
telefoon voorzien van het nummer [telefoonnummer 1] . Ik kreeg daarbij de opdracht, om
contact op te nemen met de gebruiker van telefoonnummer [telefoonnummer 2] . Ik,
verbalisant 170623, kreeg opdracht om het contact van verbalisant 170622 over te nemen
en contact op te nemen met de gebruiker van telefoonnummer [telefoonnummer 2] . Het
telefonisch contact resulteerde in een afspraak op 23 juni 2017 in een woning op het adres
[a-straat 1] te ‘s-Gravenhage. Ik arriveerde op 23 juni 2017 bij de woning. Ik ontmoette op
straat een persoon die zich aan mij voorstelde als [verdachte] . Hij bleek de gebruiker te zijn
van telefoonnummer [telefoonnummer 2] . [verdachte] nam mij mee naar een woning op de
[a-straat 1] , waar ik binnen werd gelaten door een man die zich voorstelde met de naam
gelijkend op “ [betrokkene 2] ”. [verdachte] noemde “ [betrokkene 2] ” zijn broer. Het
gesprek werd van zakelijke aard nadat [verdachte] een telefoongesprek had gevoerd in de
Spaanse taal met naar zijn zeggen “ [betrokkene 1] ”. [verdachte] zei tegen mij dat er een
partij binnen zou komen van 1000 die verdeeld was in 250, 500 en 500. [verdachte] zei dat
de eerste lading van 250 kilo een test was aangezien het de eerste keer was dat men zaken
deed met deze partijen. “ [betrokkene 2] ” gaf aan dat het geld inmiddels geregeld was en ik
dit later te zien zou krijgen. [verdachte] zei dat er maandag echt “gespeeld” zou worden. Hij
vervolgde met het feit dat er maandag werd aangetoond dat zij voor de 250 kilo die binnen
zou komen kredietwaardig waren. “ [betrokkene 2] ” zei dat maandag het geld er zou zijn en
wij samen gingen tellen, de geldtelmachine was aanwezig en na mijn goedkeuren zou het
tot de overdracht gaan komen. We kwamen overeen dat ik 26 juni de twee mannen opnieuw
zou ontmoeten voor het tonen van een hoeveelheid geld. [verdachte] vertelde mij dat hij mij
niet meer ging bellen met zijn privénummer maar een prepaid nummer had waar contact met
mij zou opnemen.

Op 26 juni 2017 had ik telefonisch contact met [verdachte] waarin hij aangaf dat de afspraak
niet door kon gaan die dag. Het telefonisch contact resulteerde in de afspraak voor 28 juni
2017.

Op 28 juni 2017 arriveerde ik bij de woning aan de [a-straat 1] te ‘s-Gravenhage. Ik werd
binnengelaten door “ [betrokkene 2] ”. “ [betrokkene 2] ” vertelde mij dat het geld in de
buurt was maar er nog wat contact gelegd moest worden voor het er zou zijn. Ik zag dat
[verdachte] een aantal WhatsApp berichten binnenkreeg. [verdachte] las de berichten en
startte een WhatsApp gesprek met de contactnaam “ [betrokkene 1] ” wat in het scherm
stond. Ik herkende de stem als dezelfde stem als in het telefoongesprek met [verdachte] op
23 juni 2017. Dit gesprek werd wederom in de Spaanse taal gevoerd. [verdachte] gaf toen
na dit gesprek aan dat deze persoon “ [betrokkene 1] ” was. Na dit gesprek zei [verdachte]
dat hij er inmiddels “hoofdpijn” van had aangezien zaken niet goed liepen. [verdachte]
vertelde mij dat men aan de andere kant nerveus werd aangezien zij moesten oppassen
voor de politie, militairen en de Guerrilla’s die een gevaar op konden leveren voor de 1200
coke die daar op zee lag voor de kust.

“ [betrokkene 2] ” zei dat er een nummertje geregeld werd en vervolgens na het telefoontje
ik het geld kon zien, er een foto van kon maken en ik het verlossende belletje kon doen en
het dan geregeld was. Ik deed het voorstel aan “ [betrokkene 2] ” om te vertrekken en ik
terug zou komen na een belletje van hem of [verdachte] , dat het geregeld was. Omstreeks
17:20 uur verliet ik de woning.

2. Een proces-verbaal van identificatie […] d.d. 27 juni 2017, nr. LERAE17004-19 (als bijlage
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gevoegd bij het proces-verbaal van voorgeleiding verdachten bij de rechter-commissaris).

Dit proces-verbaal houdt onder meer in – zakelijk weergegeven – (blz. 75 e.v.):

als relaas van opsporingsambtenaar [verbalisant 1] :

Op 25 juni 2017 werd genoemde opsporingsambtenaar gebeld door de gebruiker van de
telefoonaansluiting [telefoonnummer 3] . Even hierna belde de opsporingsambtenaar naar
genoemde telefoonaansluiting en kreeg dezelfde man aan de lijn die ook gebruik maakt van
het nummer [telefoonnummer 2] ( [telefoonnummer 2] ).

De opsporingsambtenaar ( [telefoonnummer 1] ) concludeerde door stemherkenning dat de
gebruiker van de telefoonnummers [telefoonnummer 3] en [telefoonnummer 2] (
[telefoonnummer 2] ) dezelfde persoon is.

3. Een geschrift, zijnde een transcript van een tapgesprek d.d. 27 juni 2017 (als bijlage
gevoegd bij het proces-verbaal van voorgeleiding verdachten bij de rechter-commissaris). Dit
geschrift houdt onder meer in – zakelijk weergegeven – (p. 21):

Beller: [telefoonnummer 3]

Datum: 27-06-2017

Gebelde: [telefoonnummer 1]

: Ik zit op jou belletje te wachten

[telefoonnummer 1] : Vanaf hoe laat morgen?

[telefoonnummer 3] : Ik denk het wordt vroeg.

[telefoonnummer 3] : Rond twee uur kan je?

[telefoonnummer 1] : Ja, dan weet ik zeker dat ik terug ben.

[telefoonnummer 3] : Dat is geen probleem, want dat regel ik wel

[telefoonnummer 1] : Ja, dus we houden het op twee uur?

[telefoonnummer 3] : Om twee uur, ja. Wij houden om twee uur!

4. Een proces-verbaal van bevindingen van de Landelijke Eenheid d.d. 26 juni 2017, met nr.
170626.1300 (als bijlage gevoegd bij het proces-verbaal van voorgeleiding verdachten bij de
rechter-commissaris). Dit proces-verbaal houdt onder meer in – zakelijk weergegeven – (blz.
23 e.v.):

als relaas van opsporingsambtenaar [verbalisant 2] :

Er werden mij twee foto’s ter beschikking gesteld met het verzoek deze te tonen aan
pseudodienstverlener 170623. Ik toonde de foto’s aan pseudodienstverlener 170623. Ik
hoorde dat hij bij het tonen van de eerste foto zei: “Ik herken op deze foto duidelijk de
gebruiker van het telefoonnummer [telefoonnummer 2] en die zich “ [verdachte] ” noemde.”
Bij het tonen van de andere foto hoorde ik dat hij zei: “Ik herken deze foto van de andere
man tijdens mijn ontmoeting in de woning, die “broer” werd genoemd.”

De eerste foto die ik toonde bleek van [verdachte] , geboren te [geboorteplaats] op
[geboortedatum] 1975. De tweede foto die ik toonde bleek van [betrokkene 2] .

5. Een proces-verbaal van voorgeleiding verdachten bij de raadkamer d.d. 7 juli 2017, met nr.
LERAE17004-47. Dit proces-verbaal houdt onder meer in – zakelijk weergegeven – :

als relaas van opsporingsambtenaar [verbalisant 3] :

Tijdens de doorzoeking in de woning [a-straat 1] te ‘s-Gravenhage werd een briefje met
berekeningen aangetroffen. Op het briefje staat links bovenaan vermeld “groep [betrokkene
3] ” en “625”. Rechts bovenaan staat vermeld “ [betrokkene 1] ” en “625”.

Tijdens de doorzoeking in perceel [a-straat 1] te ‘s-Gravenhage werd een geldtelmachine
aangetroffen.
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6. De eigen waarneming van het hof. Het hof heeft op de op pagina 12 weergegeven
afbeelding (als bijlage gevoegd bij het proces-verbaal van voorgeleiding verdachten bij de
raadkamer) waargenomen – zakelijk weergegeven – :

Op het afgebeelde briefje staat de berekening “625 x 55 = 3.437.500” vermeld.

7. Een geschrift, zijnde een uitwerking van een tapgesprek d.d. 27 juni 2017 te 1:06:21 uur
(als bijlage gevoegd bij het proces-verbaal van voorgeleiding verdachten bij de raadkamer).
Het houdt onder meer in – zakelijk weergegeven – (p. 4 e.v.):

Beller: [telefoonnummer 2]

Gebelde: [telefoonnummer 4]

Datum: 27-06-2017

[telefoonnummer 2] =NN1

[telefoonnummer 4] =NN2

NN1: Er moet iemand zijn die de boel belazert, want in opdracht van jou worden er 1250
getransporteerd, snap je? En wat wilden ze hier? Dat er één uit werd gehaald, dat er een
foto van gemaakt werd en dat die verstuurd werd. En ik zei: “Wat?!”.

NN2: Maar zij doen dat niet.

NN1: Dat is gekkenwerk. Daarna wilden ze dat er een video van gemaakt zou worden. Dus ik
ben er naartoe gegaan om die mensen flink de waarheid te vertellen. Ik was in Arnhem, ik
ben daar heen geweest. Daarna zijn we naar Nijmegen gegaan naar die andere groep. Het
lijkt erop dat ze het nu begrepen hebben. Want er is een Nederlander die bij hen hoort die
Nederlander was behoorlijk opgefokt. Hij heeft ze ook flink toegesproken. Dus nu gaat het
morgen van start.

8. Een proces-verbaal verhoor verdachte inbewaringstelling, van de rechter-commissaris
belast met de behandeling van strafzaken in de rechtbank Den Haag, d.d. 30 juni 2017 (als
bijlage gevoegd bij het proces-verbaal voorgeleiding verdachten bij de raadkamer). Dit
proces-verbaal houdt onder meer in – zakelijk weergegeven – (p. 46 e.v.):

als verklaring van de verdachte:

Ik was in Colombia op vakantie. Ik werd opgevangen door een man die niet in het dossier
voorkomt. Die man heeft een andere man gestuurd. Ik heb die man benaderd om te vragen
of hij wist wie er drugs kon leveren. Ik heb bemiddeld. Ik zou daar ongeveer € 153.000,-
voor krijgen.

9. Een proces-verbaal van 2e hoor verdachte […] van de Landelijke Eenheid, Dienst
Landelijke Recherche, met nr. LERAE17004-49 (gevoegd als bijlage bij het proces-verbaal van
voorgeleiding verdachten bij de raadkamer). Dit proces-verbaal houdt onder meer in –
zakelijk weergegeven – (p. 19 e.v.):

als verklaring van de verdachte:

V: Wat bedoel je met je opmerking “Ik ben opgevangen door een man die niet in het dossier
voorkomt. Deze man heeft een andere man gestuurd.”

A: Ik was daar in Colombia. Vorig jaar is één Colombiaan naar Nederland gekomen. Deze
persoon ken ik als [betrokkene 4] . [betrokkene 4] heeft bij mij gezorgd dat het contact
gelegd werd tussen mij en een Colombiaan, genaamd: [betrokkene 1] . [betrokkene 2] vroeg
aan mij, er is een persoon die 1000 kilo coke wil. Ik ben gaan kijken wat ik kon doen. Ik heb
[betrokkene 1] uitgelegd wat er moest gebeuren. Ik heb regelmatig contact met hem gehad.
Uiteindelijk begreep ik van [betrokkene 2] dat de mensen genoegen namen met 250 kilo
coke. De afspraak was 1000 kilo coke en drie dagen later was het nog 250 kilo coke.
[betrokkene 2] heeft de afnemers van coke in Nederland geregeld.

V: Wat bedoel je met je opmerking “ik zou voor de bemiddeling € 153.000,- krijgen”. Van wie
zou je dit krijgen?
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2.2.3

A: Ik zou dit geld van de man uit Colombia krijgen, die ik ken onder naam [betrokkene 1] .

V: Ben jij de gebruiker van het mobiele telefoonnummer: [telefoonnummer 2] ?

A: Ja daar ben ik de gebruiker van.

V: Wie nemen er deel aan het tapgesprek d.d. 25 juni 2017 te 22:24 uur?

A: Ik neem deel aan dit gesprek en een collega van jou. Hij heeft zich voorgesteld als
[betrokkene 5] aan mij.

V: Ben jij de gebruiker van het mobiele telefoonnummer: [telefoonnummer 3] ?

A: Ja.

V: Wat bedoel je met “Regelen en dan moest ik alleen daar beneden doorgeven”?

A: Ik moest de afspraak aan [betrokkene 1] in Colombia doorgeven, want [betrokkene 5] is
de vertegenwoordiger van [betrokkene 1] . Zo kwam [betrokkene 5] in ieder geval over bij
mij en bij [betrokkene 2] .

V : Wie is [betrokkene 1] ?

A: Dat is [betrokkene 1] .

Ik weet dat er een bedrag van 3.437.500 aan [betrokkene 5] getoond zou worden. Dat was
de eerste afspraak van [betrokkene 2] en mij naar [betrokkene 5] toe. Ik heb gehoord van
[betrokkene 1] in Colombia dat de partij van 1000 kilo coke een waarde zou
vertegenwoordigen van € 3.737.500.”

Het hof heeft ten aanzien van de bewezenverklaring verder het volgende overwogen:

“Feiten en omstandigheden

Op 22 juni 2017 is er door een pseudodienstverlener van de politie – naar aanleiding van
verkregen informatie, inhoudende dat er aanwijzingen waren dat het Nederlandse
telefoonnummer [telefoonnummer 2] werd gebruikt door een lid van een Nederlandse
organisatie die zich bezighoudt met handel in cocaïne – contact opgenomen met het
voormelde telefoonnummer, welk telefoonnummer bij de verdachte in gebruik was.

Het telefonisch contact heeft erin geresulteerd dat er op 23 juni 2017 een afspraak heeft
plaatsgevonden in een woning aan de [a-straat 1] te Den Haag, bij welke afspraak de
pseudodienstverlener 170623, de verdachte alsmede de medeverdachte [betrokkene 2]
aanwezig waren. Uit het proces-verbaal van bevindingen (p. 28 e.v.) blijkt dat de verdachte
tijdens deze ontmoeting een telefonisch gesprek heeft gevoerd met een persoon die hij
aanduidde als “ [betrokkene 1] ”, na welk gesprek de verdachte aan de
pseudodienstverlener kenbaar maakte dat er een partij van 1000 kilo – verdeeld in partijen
van 250, 500 en 500 kilo – zou binnenkomen.

De eerste partij zou volgens de verdachte een testhoeveelheid van 250 kilo betreffen en er
zou op maandag aangetoond worden dat zij voor deze 250 kilo die binnen zou komen
kredietwaardig waren. Verder gaf de medeverdachte [betrokkene 2] tijdens deze ontmoeting
aan dat het geld geregeld was, dat de pseudodienstverlener het geld op maandag te zien
zou krijgen, dat er een geldtelmachine aanwezig zou zijn en dat zij het geld dan zouden
tellen, waarna het – na goedkeuring van de pseudodienstverlener – tot een overdracht zou
komen. Tussen de pseudodienstverlener, de verdachte en de medeverdachte werd
overeengekomen dat zij elkaar op maandag 26 juni (het hof begrijpt: 2017) opnieuw zouden
ontmoeten voor het tonen van de hoeveelheid geld.

De tweede ontmoeting tussen de voormelde drie personen heeft uiteindelijk op 28 juni 2017
– wederom in de woning aan de [a-straat 1] te Den Haag – plaatsgevonden. Tijdens deze
ontmoeting gaf de medeverdachte [betrokkene 2] aan dat het geld in de buurt was, maar
dat er nog wat contact gelegd moest worden voor het er zou zijn. De verdachte heeft tijdens
deze ontmoeting wederom telefonisch contact gehad met “ [betrokkene 1] ”, waarna hij aan
de pseudodienstverlener aangaf dat de zaken niet goed liepen. De verdachte vertelde de
pseudodienstverlener dat men aan de andere kant nerveus werd, aangezien zij moesten
oppassen voor de politie, militairen en de guerrilla’s die een gevaar op konden leveren voor
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de 1200 kilo coke die daar op zee lag voor de kust. Na enige tijd gaf de medeverdachte aan
dat er een nummer geregeld werd en dat de pseudodienstverlener na een telefoontje het
geld kon zien, er een foto van kon maken en vervolgens het verlossende belletje zou kunnen
doen, waarna het geregeld zou zijn. De pseudodienstverlener heeft de woning vervolgens
verlaten, met de mededeling dat hij zou terugkeren als het geregeld was.

Nadat de pseudodienstverlener de woning had verlaten heeft er – enige tijd later – een
doorzoeking in de woning aan de [a-straat 1] plaatsgevonden, tijdens welke doorzoeking
onder meer een geldtelmachine en een briefje met berekeningen werden aangetroffen. Op
het briefje stond vermeld “groep [betrokkene 3] 625” en “ [betrokkene 1] 625” (proces-
verbaal voorgeleiding verdachten, p. 4 e.v.) en voorts ook de berekening “625 x 55 =
3.437.500”.

In een telefoongesprek met een onbekend gebleven persoon op 27 juni 2017 spreekt de
verdachte over 1250 die getransporteerd wordt en geeft hij aan dat hij naar Arnhem is
gegaan om mensen flink de waarheid te vertellen, dat hij daarna naar Nijmegen is gegaan
naar die andere groep en hen flink heeft toegesproken en dat het als het goed is morgen
van start gaat.

Verklaringen verdachte

De verdachte heeft verklaard (proces-verbaal van 2e verhoor, verdachte, p. 19 e.v.) dat hij
na een vakantie in Colombia in contact is gekomen met een Colombiaan die ‘ [betrokkene 1] ’
heet, maar ook ‘ [betrokkene 1] ’ wordt genoemd. De verdachte heeft – toen de
medeverdachte [betrokkene 2] hem op enig moment vertelde dat hij iemand kende die 1.000
kilo cocaïne wilde – deze [betrokkene 1] benaderd met de vraag of hij wist wie deze drugs
zou kunnen leveren. De verdachte was – naar eigen zeggen – bemiddelaar in deze
transactie en zou voor zijn werkzaamheden een bedrag van € 153.000 krijgen. Aanvankelijk
zou het gaan om een hoeveelheid van 1000 kilo cocaïne, maar uiteindelijk bleek dat het ging
om een hoeveelheid van 250 kilo cocaïne, aldus de verdachte.

Verder heeft de verdachte verklaard dat hij in de veronderstelling verkeerde dat de
pseudodienstverlener met wie hij en de medeverdachte een tweetal ontmoetingen hebben
gehad – en die hij kende als ‘ [betrokkene 5] ’ – een vertegenwoordiger was van
[betrokkene 1] en dat aan die persoon een geldbedrag van € 3.437.500 zou worden
getoond, welk bedrag overeen zou komen met de waarde van 1000 kilo cocaïne.

Oordeel van het hof

Bij de beantwoording van de vraag of de verdachte zich met zijn handelen schuldig heeft
gemaakt aan het primair ten laste gelegde medeplegen van poging tot invoer van cocaïne,
stelt het hof voorop dat voor een strafbare poging is vereist dat het voornemen van de
dader zich door een begin van uitvoering heeft geopenbaard. Gedragingen vormen een
begin van uitvoering als bedoeld in artikel 45, eerste lid Sr, wanneer zij naar hun uiterlijke
verschijningsvorm moeten worden beschouwd als te zijn gericht op de voltooiing van het
voorgenomen misdrijf.

Bij zijn beoordeling gaat het hof voorbij aan de stelling van de verdediging dat de door de
verdachte jegens de pseudodienstverlener gedane uitlatingen berusten op grootspraak,
reeds omdat die stelling op geen enkele wijze is onderbouwd en ook geen steun vindt in het
dossier.

Het hof leidt uit het voorgaande af dat:

- de verdachte en/of zijn medeverdachte contact heeft/hebben gezocht met “ [betrokkene 1]
”, een leverancier van cocaïne, en met hem heeft/hebben onderhandeld over een concrete
hoeveelheid te leveren cocaïne, waarbij tevens een prijs is overeengekomen;

- de verdachte en/of zijn medeverdachte contact heeft/hebben onderhouden met de
uiteindelijke afnemers van die cocaïne in Nederland. Dit leidt het hof af uit het
telefoongesprek van de verdachte op 27 juni 2017, waarin wordt gesproken over twee
groepen en voorts uit het in de woning aangetroffen briefje met een berekening. Uit het

647



2.3

2.4

telefoongesprek leidt het hof overigens ook af dat de cocaïne Nederland als bestemming
had; de groepen (afnemers) waarover wordt gesproken bevinden zich immers in Arnhem en
Nijmegen;

- het bedrag dat de verdachte voor zijn (bemiddelende) diensten zou ontvangen was
vastgesteld (op €153.000);

- de verdachte en zijn medeverdachte een tweetal ontmoetingen hebben gehad met de
pseudodienstverlener 170623, dat tijdens de tweede ontmoeting de kredietwaardigheid –
middels het tonen van een geldbedrag van € 3.437.500 – zou worden aangetoond en dat in
verband daarmee een geldtelmachine in de woning aanwezig was;

- de partij cocaïne waar over gesproken is reeds op zee dreef en dus al onderweg was naar
Nederland.

Naar het oordeel van het hof kunnen de gedragingen van de verdachte en/of zijn
medeverdachte [betrokkene 2] naar hun uiterlijke verschijningsvorm niet anders worden
beschouwd dan te zijn gericht op de voltooiing van de invoer van cocaïne in Nederland. Er
was niet enkel sprake van een intentie, maar ook van een begin van uitvoering. Die
uitvoering was overigens bijna voltooid: de verdachte en/of zijn medeverdachte hoefden
enkel nog te laten zien dat zij kredietwaardig waren voordat de invoer van de cocaïne in
Nederland daadwerkelijk (verder) in gang zou worden gezet. Voordat het zover kon komen
heeft de politie echter ingegrepen, zodat het – door een buiten de wil van verdachte
gelegen omstandigheid – bij een poging is gebleven.”

Voor zover het hof heeft vastgesteld dat de te leveren partij cocaïne “al onderweg was naar
Nederland”, is dit niet zonder meer begrijpelijk nu uit de bewijsvoering niet meer kan worden
afgeleid dan dat de partij op zee lag voor de kust van het land van herkomst. Uit de bewijsvoering
van het hof volgt verder dat de kredietwaardigheid van de afnemers nog moest worden
aangetoond, voordat de invoer van de cocaïne in Nederland daadwerkelijk (verder) in gang zou
worden gezet. In het licht daarvan is het oordeel van het hof dat sprake was van een begin van
uitvoering van het binnen Nederland brengen van cocaïne ook niet zonder meer begrijpelijk.

De cassatiemiddelen slagen.

De Hoge Raad:

- vernietigt de uitspraak van het hof;

- wijst de zaak terug naar het gerechtshof Den Haag, opdat de zaak opnieuw wordt berecht en
afgedaan.

Dit arrest is gewezen door de vice-president J. de Hullu als voorzitter, en de raadsheren J.C.A.M.
Claassens en M. Kuijer, in bijzijn van de waarnemend griffier E. Schnetz, en uitgesproken ter openbare
terechtzitting van 2 juni 2020.

3 Beslissing
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In de zaak

[verdachte] ,

geboren te [geboorteplaats] op [geboortedatum] 1975,

hierna: de verdachte.

1.  Het gerechtshof Den Haag heeft de verdachte bij arrest van 13 februari 2019 wegens “medeplegen
van poging tot opzettelijk handelen in strijd met het in artikel 2 onder A van de Opiumwet gegeven
verbod” veroordeeld tot een onvoorwaardelijke gevangenisstraf voor de duur van dertig maanden
met aftrek als bedoeld in art. 27(a) Sr.

2.  Namens de verdachte heeft mr. J.L. Baar, advocaat te Utrecht, twee middelen van cassatie
voorgesteld.

3.  Het eerste middel klaagt dat het hof heeft geoordeeld dat de bewezenverklaarde handelingen als
uitvoeringshandelingen zijn aan te merken en sprake is van een poging tot invoer van een partij
cocaïne, terwijl, gelet op de aard van de delictsomschrijving en de uiterlijke verschijningsvorm van
deze gedragingen, de gedragingen als niet meer beschouwd dienen te worden dan als een
intentie tot het plegen van strafbare feiten. Het tweede middel klaagt dat de nadere
bewijsoverweging van het hof dat “de partij cocaïne waarover gesproken is reeds op zee dreef en
dus al onderweg was naar Nederland” geen steun vindt in de door het hof gebezigde
bewijsmiddelen. De middelen lenen zich voor een gezamenlijke bespreking.

4. Aan de verdachte is – na de toewijzing van de vordering wijziging tenlastelegging ter terechtzitting
in hoger beroep van 30 januari 2019 – ten laste gelegd dat:

“hij in de periode van 23 tot en met 28 juni 2017 te 's Gravenhage, tezamen en in vereniging met een
of meer anderen, ter uitvoering van het door verdachte en zijn mededader(s) voorgenomen misdrijf
om tezamen en in vereniging met anderen opzettelijk binnen het grondgebied van Nederland te
brengen 250 kilo, althans een grote, hoeveelheid cocaïne, en/of het vervoeren van die voormelde
hoeveelheid cocaïne, zijnde cocaïne een middel vermeld op de bij de Opiumwet behorende lijst I, als
volgt heeft gehandeld

- verdachte en/of zijn mededader(s) heeft/hebben contact gezocht met een persoon, bekend als '
[betrokkene 1] ', die over een grote hoeveelheid van 1000 kilo cocaïne kon beschikken en/of met deze
persoon heeft/hebben onderhandeld over de aankoop van de 250 kilo cocaïne, en/of

- verdachte en/of zijn mededader(s) heeft/hebben contact gezocht met een of meer
tussenperso(o)n(en), te weten - pseudodienstverlener(s) 170622 en/of 170623, en

heeft/hebben met een van hen een ontmoeting georganiseerd met het doel om geld te tonen, en/of

- verdachte en/of zijn mededader(s) heeft/hebben contact gezocht met een of meer personen in
Nederland over het verkopen van gedeelten van die grote hoeveelheid cocaïne en/of verdelen van
opbrengsten;

. terwijl de uitvoering van dat voorgenomen misdrijf niet is voltooid;

Subsidiair, indien het vorenstaande niet tot een bewezenverklaring en/of veroordeling mocht of zou
kunnen leiden:

hij in de periode van 23 tot en met 28 juni 2017 te 's-Gravenhage, tezamen en in vereniging met een
of meer anderen, om een feit, bedoeld in het vierde of vijfde lid van artikel 10 van de Opiumwet, te
weten het opzettelijk afleveren, verkopen, verstrekken, vervoeren en/of binnen het grondgebied van
Nederland brengen van 250 kilo, althans een grote hoeveelheid cocaïne, zijnde cocaïne een middel
vermeld op de bij de Opiumwet behorende lijst I, voor te bereiden en/of te bevorderen,

- zich en/of een ander heeft getracht daartoe gelegenheid en/of inlichtingen te verschaffen, hebbende
verdachte met dit doel de contactgegevens van een Ieverancier van cocaïne uit Colombia gezocht,
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en/of

- een of meer anderen heeft/hebben getracht te bewegen om dat/die feit(en) te plegen, te doen
plegen, mede te plegen, uit te lokken en/of om daarbij behulpzaam te zijn en/of om daartoe
gelegenheid, middelen en/of inlichtingen te verschaffen, hebben verdachte en of zijn mededader(s)

• met dit doel contact gezocht met een persoon, bekend als ' [betrokkene 1] ', die over een grote
hoeveelheid van 1000 kilo cocaïne kon beschikken en/of

• onderhandeld met deze persoon over de aankoop van een hoeveelheid van 1000 kilo cocaïne en/of
enkele dagen over de aankoop van een deel daarvan, te weten een hoeveelheid van 250 kilo cocaïne
en/of

• contact gezocht met een of meer tussenperso(o)n(en), te weten pseudodienstverlener(s) 170622
en/of 170623 en een ontmoeting met pseudodienstverlener 170623 georganiseerd met het doel om
geld te tonen en/of

• contact gezocht met een of meer personen in Nederland over het verkopen van gedeelten van die
grote hoeveelheid cocaïne en/of het verdelen van de opbrengsten van die verkoop.”

5. Ten laste van de verdachte heeft het hof bewezenverklaard dat:

“hij in de periode van 23 tot en met 28 juni 2017 te 's- Gravenhage, tezamen en in vereniging met
anderen, ter uitvoering van het door verdachte en zijn mededaders voorgenomen misdrijf om tezamen
en in vereniging met anderen opzettelijk binnen het grondgebied van Nederland te brengen 250 kilo
cocaïne, zijnde cocaïne een middel vermeld op de bij de Opiumwet behorende lijst I, als volgt heeft
gehandeld

– verdachte en/of zijn mededaders heeft/hebben contact gezocht met een persoon, bekend als '
[betrokkene 1] ', die over een grote hoeveelheid van 1000 kilo cocaïne kon beschikken en met deze
persoon heeft/hebben onderhandeld over de aankoop van de 250 kilo cocaïne, en

– verdachte en/of zijn mededaders heeft/hebben contact gezocht met een tussenpersoon, te weten
pseudodienstverlener 170623, en heeft/hebben een ontmoeting georganiseerd met het doel om geld
te tonen, en

– verdachte en/of zijn mededaders heeft/hebben contact gezocht met een of meer personen in
Nederland over het verkopen van die cocaïne,

terwijl de uitvoering van dat voorgenomen misdrijf niet is voltooid.”

6. Deze bewezenverklaring steunt op de volgende (9) bewijsmiddelen (vetgedrukt in origineel):

“1. Een proces-verbaal van bevindingen van de Landelijke Eenheid d.d. 29 juni 2017, nr. 170629.1000
(als bijlage gevoegd bij het proces-verbaal van voorgeleiding verdachten bij de rechter-commissaris).
Dit proces-verbaal houdt onder meer in – zakelijk weergegeven – (blz. 28 e.v.):

als relaas van politiële pseudodienstverleners 170622 en 170623:

Op donderdag 22 juni 2017 kreeg ik, verbalisant 170622, de beschikking over een mobiele telefoon
voorzien van het nummer [telefoonnummer 1] . Ik kreeg daarbij de opdracht, om contact op te nemen
met de gebruiker van telefoonnummer [telefoonnummer 2] . Ik, verbalisant 170623, kreeg opdracht
om het contact van verbalisant 170622 over te nemen en contact op te nemen met de gebruiker van
telefoonnummer [telefoonnummer 2] . Het telefonisch contact resulteerde in een afspraak op 23 juni
2017 in een woning op het adres [a-straat 1] te 's-Gravenhage. Ik arriveerde op 23 juni 2017 bij de
woning. Ik ontmoette op straat een persoon die zich aan mij voorstelde als [verdachte] . Hij bleek de
gebruiker te zijn van telefoonnummer [telefoonnummer 2] . [verdachte] nam mij mee naar een woning
op de [a-straat 1] , waar ik binnen werd gelaten door een man die zich voorstelde met de naam
gelijkend op " [betrokkene 2] ". [verdachte] noemde " [betrokkene 2] " zijn broer. Het gesprek werd
van zakelijke aard nadat [verdachte] een telefoongesprek had gevoerd in de Spaanse taal met naar
zijn zeggen " [betrokkene 1] ". [verdachte] zei tegen mij dat er een partij binnen zou komen van 1000
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die verdeeld was in 250, 500 en 500. [verdachte] zei dat de eerste lading van 250 kilo een test was
aangezien het de eerste keer was dat men zaken deed met deze partijen. " [betrokkene 2] " gaf aan
dat het geld inmiddels geregeld was en ik dit later te zien zou krijgen. [verdachte] zei dat er maandag
echt "gespeeld" zou worden. Hij vervolgde met het feit dat er maandag werd aangetoond dat zij voor
de 250 kilo die binnen zou komen kredietwaardig waren. " [betrokkene 2] " zei dat maandag het geld
er zou zijn en wij samen gingen tellen, de geldtelmachine was aanwezig en na mijn goedkeuren zou
het tot de overdracht gaan komen. We kwamen overeen dat ik 26 juni de twee mannen opnieuw zou
ontmoeten voor het tonen van een hoeveelheid geld. [verdachte] vertelde mij dat hij mij niet meer
ging bellen met zijn privénummer maar een prepaid nummer had waar contact met mij zou opnemen.

Op 26 juni 2017 had ik telefonisch contact met [verdachte] waarin hij aangaf dat de afspraak niet door
kon gaan die dag. Het telefonisch contact resulteerde in de afspraak voor 28 juni 2017.

Op 28 juni 2017 arriveerde ik bij de woning aan de [a-straat 1] te 's-Gravenhage. Ik werd
binnengelaten door " [betrokkene 2] ". " [betrokkene 2] " vertelde mij dat het geld in de buurt was
maar er nog wat contact gelegd moest worden voor het er zou zijn. Ik zag dat [verdachte] een aantal
WhatsApp berichten binnenkreeg. [verdachte] las de berichten en startte een WhatsApp gesprek met
de contactnaam " [betrokkene 1] " wat in het scherm stond. Ik herkende de stem als dezelfde stem
als in het telefoongesprek met [verdachte] op 23 juni 2017. Dit gesprek werd wederom in de Spaanse
taal gevoerd. [verdachte] gaf toen na dit gesprek aan dat deze persoon " [betrokkene 1] " was. Na dit
gesprek zei [verdachte] dat hij er inmiddels "hoofdpijn" van had aangezien zaken niet goed liepen.
[verdachte] vertelde mij dat men aan de andere kant nerveus werd aangezien zij moesten oppassen
voor de politie, militairen en de Guerrilla's die een gevaar op konden leveren voor de 1200 coke die
daar op zee lag voor de kust.

" [betrokkene 2] " zei dat er een nummertje geregeld werd en vervolgens na het telefoontje ik het
geld kon zien, er een foto van kon maken en ik het verlossende belletje kon doen en het dan geregeld
was. Ik deed het voorstel aan " [betrokkene 2] " om te vertrekken en ik terug zou komen na een
belletje van hem of [verdachte] , dat het geregeld was. Omstreeks 17:20 uur verliet ik de woning.

2. Een proces-verbaal van identificatie […] d.d. 27 juni 2017, nr. LERAE17004-19 (als bijlage gevoegd
bij het proces-verbaal van voorgeleiding verdachten bij de rechter-commissaris). Dit proces-verbaal
houdt onder meer in – zakelijk weergegeven (blz. 75 e.v.):

als relaas van opsporingsambtenaar [verbalisant 1] :

Op 25 juni 2017 werd genoemde opsporingsambtenaar gebeld door de gebruiker van de
telefoonaansluiting [telefoonnummer 3] . Even hierna belde de opsporingsambtenaar naar genoemde
telefoonaansluiting en kreeg dezelfde man aan de lijn die ook gebruik maakt van het nummer
[telefoonnummer 2] (NN- [telefoonnummer 2] ).

De opsporingsambtenaar ( [telefoonnummer 1] ) concludeerde door stemherkenning dat de gebruiker
van de telefoonnummers [telefoonnummer 3] en [telefoonnummer 2] (NN- [telefoonnummer 2] )
dezelfde persoon is.

3. Een geschrift, zijnde een transcript van een tapgesprek d.d. 27 juni 2017 (als bijlage gevoegd bij
het proces-verbaal van voorgeleiding verdachten bij de rechter-commissaris). Dit geschrift houdt onder
meer in – zakelijk weergegeven – (p. 21):

Beller: [telefoonnummer 3] 
Datum: 27-06-2017 
Gebelde: [telefoonnummer 1]

[telefoonnummer 1] : Ik zit op jou belletje te wachten 
: Vanaf hoe laat morgen?
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[telefoonnummer 3] : Ik denk het wordt vroeg.

[telefoonnummer 3] : Rond twee uur kan je?

[telefoonnummer 1] : Ja, dan weet ik zeker dat ik terug ben.

[telefoonnummer 3] : Dat is geen probleem, want dat regel ik wel 
[telefoonnummer 1] : Ja, dus we houden het op twee uur?

[telefoonnummer 3] : Om twee uur, ja. Wij houden om twee uur!

4. Een proces-verbaal van bevindingen van de Landelijke Eenheid d.d. 26 juni 2017, met nr.
170626.1300 (als bijlage gevoegd bij het proces-verbaal van voorgeleiding verdachten bij de rechter-
commissaris). Dit proces-verbaal houdt onder meer in – zakelijk weergegeven – (blz. 23 e.v.):

als relaas van opsporingsambtenaar [verbalisant 2] :

Er werden mij twee foto's ter beschikking gesteld met het verzoek deze te tonen aan
pseudodienstverlener 170623. Ik toonde de foto's aan pseudodienstverlener 170623. Ik hoorde dat
hij bij het tonen van de eerste foto zei: "Ik herken op deze foto duidelijk de gebruiker van het
telefoonnummer [telefoonnummer 2] en die zich " [verdachte] " noemde." Bij het tonen van de andere
foto hoorde ik dat hij zei: "Ik herken deze foto van de andere man tijdens mijn ontmoeting in de
woning, die "broer" werd genoemd."

De eerste foto die ik toonde bleek van [verdachte] , geboren te [geboorteplaats] op [geboortedatum]
1975. De tweede foto die ik toonde bleek van [betrokkene 2] .

5. Een proces-verbaal van voorgeleiding verdachten bij de raadkamer d.d. 7 juli 2017, met nr.
LERAE17004-47. Dit proces-verbaal houdt onder meer in – zakelijk weergegeven – :

als relaas van opsporingsambtenaar [verbalisant 3] :

Tijdens de doorzoeking in de woning [a-straat 1] te 's-Gravenhage werd een briefje met berekeningen
aangetroffen. Op het briefje staat links bovenaan vermeld "groep [betrokkene 3] " en "625". Rechts
bovenaan staat vermeld " [betrokkene 1] " en "625".

Tijdens de doorzoeking in perceel [a-straat 1] te ‘s-Gravenhage werd een geldtelmachine
aangetroffen.

6. De eigen waarneming van het hof. Het hof heeft op de op pagina 12 weergegeven afbeelding (als
bijlage gevoegd bij het proces-verbaal van voorgeleiding verdachten bij de raadkamer) waargenomen
– zakelijk weergegeven – :

Op het afgebeelde briefje staat de berekening "625 x 55 = 3.437.500" vermeld.

7. Een geschrift, zijnde een uitwerking van een tapgesprek d.d. 27 juni 2017 te 1:06:21 uur (als
bijlage gevoegd bij het proces-verbaal van voorgeleiding verdachten bij de raadkamer). Het houdt
onder meer in – zakelijk weergegeven – (p. 4 e.v.):

Beller: [telefoonnummer 2]

Gebelde: [telefoonnummer 4]

Datum: 27-06-2017

[telefoonnummer 2] =NN1

[telefoonnummer 4] =NN2
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NNI: Er moet iemand zijn die de boel belazert, want in opdracht van jou worden er 1250
getransporteerd, snap je? En wat wilden ze hier? Dat er één uit werd gehaald, dat er een foto van
gemaakt werd en dat die verstuurd werd. En ik zei: "Wat?!".

NN2: Maar zij doen dat niet.

NNI: Dat is gekkenwerk. Daarna wilden ze dat er een video van gemaakt zou worden. Dus ik ben er
naartoe gegaan om die mensen flink de waarheid te vertellen. Ik was in Arnhem, ik ben daar heen
geweest. Daarna zijn we naar Nijmegen gegaan naar die andere groep. Het lijkt erop dat ze het nu
begrepen hebben. Want er is een Nederlander die bij hen hoort die Nederlander was behoorlijk
opgefokt. Hij heeft ze ook flink toegesproken. Dus nu gaat het morgen van start.

8. Een proces-verbaal verhoor verdachte inbewaringstelling, van de rechter-commissaris belast met de
behandeling van strafzaken in de rechtbank Den Haag, d.d. 30 juni 2017 (als bijlage gevoegd bij het
proces-verbaal voorgeleiding verdachten bij de raadkamer). Dit proces-verbaal houdt onder meer in –
zakelijk weergegeven – (p. 46 e.v.):

als verklaring van de verdachte:

Ik was in Colombia op vakantie. Ik werd opgevangen door een man die niet in het dossier voorkomt.
Die man heeft een andere man gestuurd. Ik heb die man benaderd om te vragen of hij wist wie er 
drugs kon leveren. Ik heb bemiddeld. Ik zou daar ongeveer € 153.000,- voor krijgen.

9. Een proces-verbaal van 2e hoor verdachte […] van de Landelijke Eenheid, Dienst Landelijke
Recherche, met nr. LERAE17004-49 (gevoegd als bijlage bij het proces-verbaal van voorgeleiding
verdachten bij de raadkamer). Dit proces-verbaal houdt onder meer in – zakelijk weergegeven – (p. 19
e.v.):

als verklaring van de verdachte:

V: Wat bedoel je met je opmerking "Ik ben opgevangen door een man die niet in het dossier
voorkomt. Deze man heeft een andere man gestuurd."

A: Ik was daar in Colombia. Vorig jaar is één Colombiaan naar Nederland gekomen. Deze persoon ken
ik als [betrokkene 4] . [betrokkene 4] heeft bij mij gezorgd dat het contact gelegd werd tussen mij en
een Colombiaan, genaamd: [betrokkene 1] .

[betrokkene 2] vroeg aan mij, er is een persoon die 1000 kilo coke wil. Ik ben gaan kijken wat ik kon
doen. Ik heb [betrokkene 1] uitgelegd wat er moest gebeuren. Ik heb regelmatig contact met hem
gehad. Uiteindelijk begreep ik van [betrokkene 2] dat de mensen genoegen namen met 250 kilo coke.
De afspraak was 1000 kilo coke en drie dagen later was het nog 250 kilo coke. [betrokkene 2] heeft
de afnemers van coke in Nederland geregeld.

V: Wat bedoel je met je opmerking "ik zou voor de bemiddeling € 153.000,- krijgen". Van wie zou je dit
krijgen?

A: Ik zou dit geld van de man uit Colombia krijgen, die ik ken onder naam [betrokkene 1] .

V: Ben jij de gebruiker van het mobiele telefoonnummer: [telefoonnummer 2] ?

A: Ja daar ben ik de gebruiker van.

V: Wie nemen er deel aan het tapgesprek d.d. 25 juni 2017 te 22:24 uur?

A: Ik neem deel aan dit gesprek en een collega van jou. Hij heeft zich voorgesteld als [betrokkene 5]
aan mij.

V: Ben jij de gebruiker van het mobiele telefoonnummer: [telefoonnummer 3] ?
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A: Ja.

V: Wat bedoel je met "Regelen en dan moest ik alleen daar beneden doorgeven"?

A: Ik moest de afspraak aan [betrokkene 1] in Colombia doorgeven, want [betrokkene 5] is de
vertegenwoordiger van [betrokkene 1] . Zo kwam [betrokkene 5] in ieder geval over bij mij en bij
[betrokkene 2] .

V : Wie is [betrokkene 1] ?

A: Dat is [betrokkene 1] .

Ik weet dat er een bedrag van 3.437.500 aan [betrokkene 5] getoond zou worden. Dat was de eerste
afspraak van [betrokkene 2] en mij naar [betrokkene 5] toe. Ik heb gehoord van [betrokkene 1] in
Colombia dat de partij van 1000 kilo coke een waarde zou vertegenwoordigen van € 3.737.500.”

7. Naar aanleiding van het in hoger beroep namens de verdachte gevoerde verweer, inhoudende dat
de primair en subsidiair ten laste gelegde feitelijke uitvoeringshandelingen geen strafbare poging noch
strafbare voorbereidingshandelingen opleveren zodat de verdachte integraal dient te worden
vrijgesproken, heeft het hof in zijn arrest in een nadere bewijsoverweging het volgende overwogen
(cursief in origineel):

“Feiten en omstandigheden

Op 22 juni 2017 is er door een pseudodienstverlener van de politie – naar aanleiding van verkregen
informatie, inhoudende dat er aanwijzingen waren dat het Nederlandse telefoonnummer
[telefoonnummer 2] werd gebruikt door een lid van een Nederlandse organisatie die zich bezighoudt
met handel in cocaïne – contact opgenomen met het voormelde telefoonnummer, welk telefoonnummer
bij de verdachte in gebruik was.

Het telefonisch contact heeft erin geresulteerd dat er op 23 juni 2017 een afspraak heeft
plaatsgevonden in een woning aan de [a-straat 1] te Den Haag, bij welke afspraak de
pseudodienstverlener 170623, de verdachte alsmede de medeverdachte [betrokkene 2] aanwezig
waren. Uit het proces-verbaal van bevindingen (p. 28 e.v.) blijkt dat de verdachte tijdens deze
ontmoeting een telefonisch gesprek heeft gevoerd met een persoon die hij aanduidde als "
[betrokkene 1] ", na welk gesprek de verdachte aan de pseudodienstverlener kenbaar maakte dat er
een partij van 1000 kilo – verdeeld in partijen van 250, 500 en 500 kilo – zou binnenkomen.

De eerste partij zou volgens de verdachte een testhoeveelheid van 250 kilo betreffen en er zou op
maandag aangetoond worden dat zij voor deze 250 kilo die binnen zou komen kredietwaardig waren.
Verder gaf de medeverdachte [betrokkene 2] tijdens deze ontmoeting aan dat het geld geregeld was,
dat de pseudodienstverlener het geld op maandag te zien zou krijgen, dat er een geldtelmachine
aanwezig zou zijn en dat zij het geld dan zouden tellen, waarna het – na goedkeuring van de
pseudodienstverlener – tot een overdracht zou komen. Tussen de pseudodienstverlener, de verdachte
en de medeverdachte werd overeengekomen dat zij elkaar op maandag 26 juni (het hof begrijpt:
2017) opnieuw zouden ontmoeten voor het tonen van de hoeveelheid geld.

De tweede ontmoeting tussen de voormelde drie personen heeft uiteindelijk op 28 juni 2017 –
wederom in de woning aan de [a-straat 1] te Den Haag – plaatsgevonden. Tijdens deze ontmoeting
gaf de medeverdachte [betrokkene 2] aan dat het geld in de buurt was, maar dat er nog wat contact
gelegd moest worden voor het er zou zijn. De verdachte heeft tijdens deze ontmoeting wederom
telefonisch contact gehad met " [betrokkene 1] ", waarna hij aan de pseudodienstverlener aangaf dat
de zaken niet goed liepen. De verdachte vertelde de pseudodienstverlener dat men aan de andere
kant nerveus werd, aangezien zij moesten oppassen voor de politie, militairen en de guerrilla's die
een gevaar op konden leveren voor de 1200 kilo coke die daar op zee lag voor de kust. Na enige tijd
gaf de medeverdachte aan dat er een nummer geregeld werd en dat de pseudodienstverlener na een
telefoontje het geld kon zien, er een foto van kon maken en vervolgens het verlossende belletje zou
kunnen doen, waarna het geregeld zou zijn. De pseudodienstverlener heeft de woning vervolgens
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verlaten, met de mededeling dat hij zou terugkeren als het geregeld was.

Nadat de pseudodienstverlener de woning had verlaten heeft er – enige tijd later – een doorzoeking
in de woning aan de [a-straat 1] plaatsgevonden, tijdens welke doorzoeking onder meer een
geldtelmachine en een briefje met berekeningen werden aangetroffen. Op het briefje stond vermeld
“groep [betrokkene 3] 625” en “ [betrokkene 1] 625” (proces-verbaal voorgeleiding verdachten, p. 4
e.v.) en voorts ook de berekening "625 x 55 = 3.437.500"'.

In een telefoongesprek met een onbekend gebleven persoon op 27 juni 2017 spreekt de verdachte
over 1250 die getransporteerd wordt en geeft hij aan dat hij naar Arnhem is gegaan om mensen flink
de waarheid te vertellen, dat hij daarna naar Nijmegen is gegaan naar die andere groep en hen flink
heeft toegesproken en dat het als het goed is morgen van start gaat.

Verklaringen verdachte

De verdachte heeft verklaard (proces-verbaal van 2e verhoor, verdachte, p. 19 e. v.) dat hij na een
vakantie in Colombia in contact is gekomen met een Colombiaan die ' [betrokkene 1] ' heet, maar ook '
[betrokkene 1] ' wordt genoemd. De verdachte heeft – toen de medeverdachte [betrokkene 2] hem op
enig moment vertelde dat hij iemand kende die 1.000 kilo cocaïne wilde – deze [betrokkene 1]
benaderd met de vraag of hij wist wie deze drugs zou kunnen leveren. De verdachte was – naar eigen
zeggen – bemiddelaar in deze transactie en zou voor zijn werkzaamheden een bedrag van € 153.000
krijgen. Aanvankelijk zou het gaan om een hoeveelheid van 1000 kilo cocaïne, maar uiteindelijk bleek
dat het ging om een hoeveelheid van 250 kilo cocaïne, aldus de verdachte.

Verder heeft de verdachte verklaard dat hij in de veronderstelling verkeerde dat de
pseudodienstverlener met wie hij en de medeverdachte een tweetal ontmoetingen hebben gehad –
en die hij kende als ' [betrokkene 5] ' – een vertegenwoordiger was van [betrokkene 1] en dat aan
die persoon een geldbedrag van € 3.437.500 zou worden getoond, welk bedrag overeen zou komen
met de waarde van 1000 kilo cocaïne.

Oordeel van het hof

Bij de beantwoording van de vraag of de verdachte zich met zijn handelen schuldig heeft gemaakt aan
het primair ten laste gelegde medeplegen van poging tot invoer van cocaïne, stelt het hof voorop dat
voor een strafbare poging is vereist dat het voornemen van de dader zich door een begin van
uitvoering heeft geopenbaard. Gedragingen vormen een begin van uitvoering als bedoeld in artikel 45,
eerste lid Sr, wanneer zij naar hun uiterlijke verschijningsvorm moeten worden beschouwd als te zijn
gericht op de voltooiing van het voorgenomen misdrijf.

Bij zijn beoordeling gaat het hof voorbij aan de stelling van de verdediging dat de door de verdachte
jegens de pseudodienstverlener gedane uitlatingen berusten op grootspraak, reeds omdat die stelling
op geen enkele wijze is onderbouwd en ook geen steun vindt in het dossier.
Het hof leidt uit het voorgaande af dat:

– de verdachte en/of zijn medeverdachte contact heeft/hebben gezocht met " [betrokkene 1] ", een
leverancier van cocaïne, en met hem heeft/hebben onderhandeld over een concrete hoeveelheid te
leveren cocaïne, waarbij tevens een prijs is overeengekomen;

– de verdachte en/of zijn medeverdachte contact heeft/hebben onderhouden met de uiteindelijke
afnemers van die cocaïne in Nederland. Dit leidt het hof af uit het telefoongesprek van de verdachte
op 27 juni 2017, waarin wordt gesproken over twee groepen en voorts uit het in de woning
aangetroffen briefje met een berekening. Uit het telefoongesprek leidt het hof overigens ook af dat de
cocaïne Nederland als bestemming had; de groepen (afnemers) waarover wordt gesproken bevinden
zich immers in Arnhem en Nijmegen;

– het bedrag dat de verdachte voor zijn (bemiddelende) diensten zou ontvangen was vastgesteld (op
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€153.000);

- de verdachte en zijn medeverdachte een tweetal ontmoetingen hebben gehad met de
pseudodienstverlener 170623, dat tijdens de tweede ontmoeting de kredietwaardigheid – middels het
tonen van een geldbedrag van € 3.437.500 – zou worden aangetoond en dat in verband daarmee
een geldtelmachine in de woning aanwezig was;

– de partij cocaïne waar over gesproken is reeds op zee dreef en dus al onderweg was naar
Nederland.

Naar het oordeel van het hof kunnen de gedragingen van de verdachte en/of zijn medeverdachte
[betrokkene 2] naar hun uiterlijke verschijningsvorm niet anders worden beschouwd dan te zijn
gericht op de voltooiing van de invoer van cocaïne in Nederland. Er was niet enkel sprake van een
intentie, maar ook van een begin van uitvoering. Die uitvoering was overigens bijna voltooid: de
verdachte en/of zijn medeverdachte hoefden enkel nog te laten zien dat zij kredietwaardig waren
voordat de invoer van de cocaïne in Nederland daadwerkelijk (verder) in gang zou worden gezet.
Voordat het zover kon komen heeft de politie echter ingegrepen, zodat het – door een buiten de wil
van verdachte gelegen omstandigheid – bij een poging is gebleven.

Het verweer wordt verworpen.”

8. Ik begin met de bespreking van het tweede middel dat klaagt dat de vaststelling van het hof dat
“de partij cocaïne waar over gesproken is reeds op zee dreef en dus al onderweg was naar
Nederland” geen steun vindt in de door het hof gebezigde bewijsmiddelen.

9. Uit het proces-verbaal van bevindingen van de Landelijke Eenheid d.d. 29 juni 2017, nr.
170629.1000 (bewijsmiddel 1) blijkt dat de verdachte aan de pseudodienstverlener heeft verteld dat
“er een partij binnen zou komen van 1000 die verdeeld was in 250, 500 en 500” en dat “men aan de
andere kant nerveus werd aangezien zij moesten oppassen voor de politie, militairen en de Guerrilla’s
die een gevaar op konden leveren voor de 1200 coke die daar op zee lag voor de kust.” Gelet op de
inhoud van bewijsmiddel 1 vindt de door het hof vastgestelde omstandigheid dat “de partij cocaïne
waarover gesproken is reeds op zee dreef”, daarin voldoende steun en is deze vaststelling van het
hof niet onbegrijpelijk. In zoverre faalt het middel. Dit ligt anders voor de vaststelling dat de partij
cocaïne “dus al onderweg was naar Nederland”. Mede gelet op de inhoud van de overige
bewijsmiddelen moet het er immers voor worden gehouden dat de partij cocaïne voor de kust van
Colombia op zee dreef in afwachting van de opdracht om koers te zetten naar Nederland. Daarmee is
de vaststelling dat de partij cocaïne “al onderweg was naar Nederland” niet zonder meer begrijpelijk.

10. Het tweede middel slaagt ten dele.

11. Dat brengt mij bij de bespreking van het eerste middel. Naar het oordeel van de steller van het
middel heeft het hof in zijn arrest een te ruime uitleg gegeven aan art. 45 Sr. Daartoe wordt
aangevoerd dat de gedragingen van de verdachte die het hof als uitgangspunt neemt naar uiterlijke
verschijningsvorm niet zijn gericht op de voltooiing van de invoer van cocaïne in Nederland aangezien
nog niet door middel van het tonen van geld de kredietwaardigheid was aangetoond en deze invoer
dus nog niet daadwerkelijk in gang was gezet.

12. Bij de beoordeling van het middel dient het volgende voorop te worden gesteld. Ingevolge art. 45,
eerste lid, Sr is poging tot misdrijf strafbaar, wanneer het voornemen van de dader zich door een
begin van uitvoering heeft geopenbaard. Of in het concrete geval sprake is van een
uitvoeringshandeling, hangt af van het betreffende delict; zo kan inklimming voor diefstal een
uitvoeringshandeling zijn, maar voor doodslag nog slechts een voorbereidingshandeling.1 Bij een
formeel omschreven delict, zoals het binnen het grondgebied van Nederland brengen van verdovende
middelen, is sprake van een begin van uitvoering als de dader begonnen is met de in de in de
delictsomschrijving neergelegde handeling. Volgens bestendige rechtspraak van de Hoge Raad geldt
als algemeen criterium voor strafbare poging of de gedragingen van de dader(s) naar hun uiterlijke
verschijningsvorm moeten worden beschouwd als te zijn gericht op de voltooiing van het misdrijf.2

13. In de jurisprudentie van de Hoge Raad is de vraag of de feitenrechter in het concrete geval

657



toereikend gemotiveerd heeft geoordeeld dat sprake was van een strafbare poging tot invoer van
verdovende middelen als bedoeld in art. 2 onder A Opiumwet al eerder aan de orde geweest.

14. In zijn arrest van 15 februari 2011 achtte de Hoge Raad het oordeel van het hof dat sprake was
van een begin van uitvoering van het binnen Nederland brengen van verdovende middelen niet
zonder meer begrijpelijk. Daartoe overwoog de Hoge Raad:

“2.3. Het Hof heeft, het vonnis van de Rechtbank in zoverre bevestigend, ten aanzien van de
bewezenverklaring voorts nog het volgende overwogen:

"Nadere bewijsmotivering

Ten aanzien van het onder 1 ten laste gelegde feit:

(...)

De raadsman heeft het verweer gevoerd dat niet wettig en overtuigend bewezen kan worden dat de
verdachte heeft gepoogd om heroïne binnen het grondgebied van Nederland te brengen, nu er geen
sprake is geweest van een begin van uitvoering. De verdachte heeft nimmer de persoon ontmoet die
het pakket heroïne zou afgeven en er heeft geen overdracht aan de verdachte plaatsgevonden,
hetgeen volgens de raadsman voor het aannemen van een begin van uitvoering noodzakelijk is.

Hieromtrent wordt het volgende overwogen.

Blijkens artikel 1, vierde lid van de Opiumwet is het binnen het grondgebied van Nederland brengen
een ruim begrip. Uit de afgeluisterde en opgenomen telefoongesprekken tussen de verdachte en zijn
medeverdachten kan worden afgeleid dat de verdachte de intentie had om de heroïne naar Nederland
te brengen. Door de ten laste gelegde en bewezenverklaarde handelingen heeft de verdachte een
begin gemaakt met het verwezenlijken van de invoer van de heroïne in Nederland. Het verweer wordt
dan ook verworpen."

2.4. In het licht van de uit de gebezigde bewijsmiddelen blijkende toedracht, te weten dat de
verdachte geld, navigatiemateriaal en een GSM met SIM-kaart heeft ontvangen/aangenomen van
[betrokkene 1] en dat hij met een auto is afgereisd naar Roemenië en/of Hongarije met de
bedoeling aldaar een hoeveelheid van 59 kg heroïne in ontvangst te nemen voor vervoer naar
Nederland, maar dat hij onverrichterzake is teruggekeerd omdat hij de vrachtauto waarin de
heroïne zich zou bevinden niet heeft kunnen vinden, is het oordeel van het Hof dat sprake was
van een begin van uitvoering van het binnen Nederland brengen van heroïne niet zonder meer
begrijpelijk. Daaraan doet niet af dat de verdachte, zoals het Hof heeft overwogen, wel de intentie
tot zodanige invoer van heroïne had.”3

15. In zijn arrest van 5 april 2016 kwam de Hoge Raad tot een vergelijkbaar oordeel. In deze zaak
heeft de Hoge Raad als criterium aangelegd of uit de bestreden uitspraak genoegzaam blijkt dat
de bewezenverklaarde gedragingen naar hun uiterlijke verschijningsvorm reeds in voldoende
concrete mate gericht waren op de voltooiing van de invoer van de verdovende middelen in
Nederland. De Hoge Raad overwoog aldus:

“2.2.2. De bestreden uitspraak houdt, voor zover voor de beoordeling van het middel van belang,
het volgende in:

"Evenals de rechtbank constateert het hof dat in deze zaak vast staat dat de verdachte en haar
partner, [betrokkene 3], en een ander stel zich met auto's van hetzelfde type naar Marokko
hebben begeven om aldaar hasjiesj op te halen en deze hasjiesj naar Nederland te smokkelen.
Met dat doel waren beide auto's van een verborgen ruimte voorzien. Op een gegeven moment is
het andere stel vanuit Marokko naar Nederland vertrokken. Kort nadat dit stel in Nederland was
gearriveerd bleek dat zij inderdaad hasjiesj binnen het grondgebied van Nederland hadden
gebracht. Een aantal personen werd daarop door de politie aangehouden. Toen de verdachte dit
hoorde vermoedde zij naar eigen zeggen direct dat het ging om het stel dat reeds met de andere
auto vanuit Marokko naar Nederland was gereisd. De verdachte besloot daarop niet langer in
Marokko te blijven en terug te vliegen naar Nederland.
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Naar het oordeel van het hof waren de even weergegeven gedragingen van meerdere betrokken
personen, onder wie de verdachte, ontegenzeggelijk gericht op het transporteren van hasjiesj van
Marokko naar Nederland. Er was dan ook reeds sprake van een begin van uitvoering van het
invoeren van hasjiesj op het moment dat de verdachte met een speciaal daartoe geprepareerde
auto naar Marokko vertrok om aldaar hasjiesj op te halen met als doel deze naar Nederland te
brengen. Deze gedraging was naar haar uiterlijke verschijningsvorm immers gericht op de
voltooiing van het voorgenomen misdrijf, te weten het binnen het grondgebied van Nederland
brengen van hasjiesj."

2.3. Het Hof heeft blijkens zijn, hiervoor in 2.2.2 weergegeven, overwegingen het oordeel dat de
verdachte zich heeft schuldig gemaakt aan een strafbare poging tot het binnen het grondgebied
van Nederland brengen van hasjiesj bij uitstek erop gebaseerd dat het begin van uitvoering is
gesitueerd "op het moment dat de verdachte met een speciaal daartoe geprepareerde auto naar
Marokko vertrok". Dat oordeel is, zonder nadere motivering, die ontbreekt, niet begrijpelijk, mede
in aanmerking genomen dat ook van de overige bewezenverklaarde gedragingen niet kan worden
gezegd dat deze naar hun uiterlijke verschijningsvorm reeds in voldoende concrete mate gericht
waren op de voltooiing van de invoer in Nederland van hasjiesj.”4

16. In de onderhavige zaak heeft het hof geoordeeld dat de gedragingen van de verdachte en/of
zijn medeverdachte [betrokkene 2] naar hun uiterlijke verschijningsvorm niet anders kunnen
worden beschouwd dan te zijn gericht op de voltooiing van de invoer van cocaïne in Nederland. Er
was naar het oordeel van het hof niet enkel sprake van een intentie, maar ook van een begin van
uitvoering. Die uitvoering was in de ogen van het hof bijna voltooid: de verdachte en/of zijn
medeverdachte hoefden enkel nog te laten zien dat zij kredietwaardig waren voordat de invoer
van de cocaïne in Nederland daadwerkelijk (verder) in gang zou worden gezet. Voordat het zover
kon komen heeft de politie echter ingegrepen, zodat het – door een buiten de wil van verdachte
gelegen omstandigheid – bij een poging is gebleven.

17. Het hof heeft zijn oordeel gebaseerd op de vaststelling dat i) de verdachte en/of zijn
medeverdachte contact heeft/hebben gezocht met “ [betrokkene 1] ”, een leverancier van cocaïne,
en met hem heeft/hebben onderhandeld over een concrete hoeveelheid te leveren cocaïne,
waarbij tevens een prijs is overeengekomen; ii) de verdachte en/of zijn medeverdachte contact
heeft/hebben onderhouden met de afnemers van de cocaïne in Nederland; iii) een bedrag dat de
verdachte voor zijn bemiddelende diensten zou ontvangen, was vastgesteld; iv) de verdachte
en/of zijn medeverdachte twee ontmoetingen hebben gehad met een pseudodienstverlener en
dat tijdens de tweede ontmoeting door middel van het tonen van een bepaald geldbedrag de
kredietwaardigheid zou worden aangetoond, in verband waarmee een geldtelmachine aanwezig
was en v) de partij cocaïne reeds op zee dreef en dus al onderweg was naar Nederland.

18. Zoals bij de bespreking van het tweede middel reeds naar voren is gekomen, is het oordeel
van het hof dat de partij cocaïne al onderweg was naar Nederland niet zonder meer begrijpelijk.
Daarmee resteert de vraag of de overige bewezenverklaarde gedragingen naar hun uiterlijke
verschijningsvorm reeds in voldoende concrete mate gericht waren op de voltooiing van de invoer
van de verdovende middelen in Nederland. Dat de intentie van de verdachte en zijn
medeverdachte gericht was op die invoer, blijkt toereikend uit de bewijsmiddelen, maar daarmee is
een begin van uitvoering van die invoer nog niet gegeven. Met de steller van het middel meen ik
dat die uitvoering eerst van start zou gaan nadat de kredietwaardigheid zou zijn vastgesteld en
zover is het niet gekomen.

19. Het eerste middel slaagt.

20. Het eerste middel slaagt en het tweede middel slaagt ten dele.

21. Deze conclusie strekt tot vernietiging van het bestreden arrest en tot terugwijzing van de zaak
naar het gerechtshof Den Haag, opdat de zaak op het bestaande beroep opnieuw wordt berecht
en afgedaan.

De procureur-generaal

659



1

2

3

4

bij de Hoge Raad der Nederlanden

Zie: J. de Hullu, Materieel Strafrecht, Wolters Kluwer, p. 396-397. Zie tevens de noot van P.A.M. Mevis
onder HR 4 april 2017, ECLI:NL:HR:2017:579, NJ 2017/290.

Zie: J. de Hullu, Materieel Strafrecht, Wolters Kluwer: Deventer 2018, p. 395 e.v. Zie voorts HR 24
oktober 1978, ECLI:NL:HR:1978:AC6373, NJ 1979/52, m.nt. Th. W. van Veen (uitzendbureau Cito) en
HR 8 september 1987, ECLI:NL:HR:1987:AC0501, NJ 1988/612, m.nt. A.C. ’t Hart (Grenswisselkantoor).

Zie: HR 15 februari 2011, ECLI:NL:HR:2011:BO9971, NJ 2011/95.

Zie: HR 5 april 2016, ECLI:NL:HR:2016:575, NJ 2016/318 m.nt. N. Rozemond.
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Instantie Hoge Raad

Datum uitspraak 19-05-2020

Datum publicatie 19-05-2020

Zaaknummer 19/02511

Formele relaties In cassatie op : ECLI:NL:GHARL:2018:6307 
Conclusie: ECLI:NL:PHR:2020:197 

Rechtsgebieden Strafrecht

Bijzondere kenmerken Cassatie

Inhoudsindicatie
Poging gekwalificeerde zware mishandeling met voorbedachte raad van echtgenoot
door hem in zijn slaap insuline in te spuiten, art. 303.1 jo. 304.1 en 304.3 Sr.
Vrijwillige terugtred a.b.i. art. 46b Sr? HR herhaalt overwegingen uit
ECLI:NL:HR:2007:AZ6709, inhoudende dat antwoord op vraag of gedragingen
van verdachte gevolgtrekking wettigen dat misdrijf niet is voltooid t.g.v.
omstandigheden die van zijn wil afhankelijk zijn (mede gelet op aard van misdrijf)
afhangt van concrete omstandigheden van het geval en dat in geval van voltooide
poging voor aannemen van vrijwillige terugtred veelal zodanig optreden van
verdachte is vereist dat dit naar aard en tijdstip geschikt is intreden van gevolg te
beletten. Hof heeft vastgesteld dat verdachte (in de nacht van zaterdag op zondag)
hoeveelheid insuline bij haar echtgenoot heeft ingespoten, dat hij zich daarna erg
wankel op de benen, beroerd en moe voelde, dat verdachte maandagmorgen vond
dat hij er niet goed uitzag en dat zijn mond scheef hing en dat zij toen (ruim een dag
na toediening van insuline) alarmnummer heeft gebeld. Gearriveerd
ambulancepersoneel heeft daarop geconstateerd dat slachtoffer niet wekbaar was
en heeft hem glucose toegediend. Hof heeft verder vastgesteld dat bij lage
glucosewaarden convulsies en coma kunnen optreden en dat verdachte (die van
risico van coma bij lage glucosewaarden op de hoogte was) tegenover
ambulancepersoneel heeft verzwegen dat zij insuline bij slachtoffer had ingespoten.
’s Hofs op deze vaststellingen gebaseerde oordeel dat beroep op vrijwillige
terugtred dient te worden verworpen omdat verdachte niet zodanig is opgetreden
dat dit optreden naar aard en tijdstip geschikt was het intreden van het gevolg te
beletten, geeft in het licht van hetgeen hiervoor is vooropgesteld niet blijk van een
onjuiste rechtsopvatting en is - ook in het licht van hetgeen door verdediging in h.b.
is aangevoerd - toereikend gemotiveerd. Volgt verwerping.

Vindplaatsen Rechtspraak.nl 
SR-Updates.nl 2020-0181 met annotatie van J.H.J. Verbaan 
RvdW 2020/664 
JIN 2020/103 met annotatie van Oort, C. van 
NJ 2021/376 met annotatie van H.D. Wolswijk 

Uitspraak

ECLI:NL:HR:2020:895
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2.2.1

2.1

HOGE RAAD DER NEDERLANDEN

STRAFKAMER

Nummer 19/02511

Datum 19 mei 2020

ARREST

op het beroep in cassatie tegen een arrest van het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, zittingsplaats
Arnhem, van 6 juli 2018, nummer 21-002473-17, in de strafzaak

tegen

[verdachte],

geboren te [geboorteplaats] op [geboortedatum] 1968,

hierna: de verdachte.

Het beroep is ingesteld door de verdachte. Namens deze heeft N. van Schaik, advocaat te Utrecht, bij
schriftuur cassatiemiddelen 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 van de verdachte heeft daarop schriftelijk gereageerd.

Het cassatiemiddel richt zich tegen de verwerping door het hof van het verweer dat sprake is van
vrijwillige terugtred als bedoeld in artikel 46b van het Wetboek van Strafrecht (hierna: Sr).

Ten laste van de verdachte is onder 1 subsidiair bewezenverklaard dat:

“zij in de periode van 22 november 2014 tot en met 23 november 2014 te IJsselmuiden,
gemeente Kampen, ter uitvoering van het door verdachte voorgenomen misdrijf om aan haar
echtgenoot [slachtoffer] opzettelijk en met voorbedachten rade zwaar lichamelijk letsel toe
te brengen, op een moment dat die [slachtoffer] in slaap was, een hoeveelheid insuline in
diens lichaam heeft gespoten, terwijl de uitvoering van dat voorgenomen misdrijf niet is
voltooid.”

1 Procesverloop in cassatie

2 Beoordeling van het tweede cassatiemiddel
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2.2.2

7.57

9.21

Deze bewezenverklaring steunt onder meer op de volgende bewijsmiddelen:

“1. Het in de wettelijke vorm opgemaakte proces-verbaal van verhoor aangever (als bijlage
op pagina 18-20 van het proces-verbaal, genummerd 2015454974) voor zover inhoudende -
zakelijk weergegeven - als verklaring van [slachtoffer] d.d. 6 oktober 2015:

In de nacht van zaterdag op zondag 22 (het hof leest: 23) november 2014 ben ik achteraf
gezien door [verdachte] (het hof begrijpt: verdachte) met insuline ingespoten. Ik was die
dag erg wankel op de benen en ik voelde me beroerd en moe. Toen ik wakker werd had ik
het gevoel dat ik wat moest eten. Ik heb nog wel een broodje gemaakt en heb deze
opgegeten. Ik heb nog even op de bank gelegen, maar dat voelde ook niet goed. Ik ben
daarna weer in slaap gevallen en ik weet verder niet veel meer van die dag.
(...)
Maandagmorgen (het hof begrijpt: 24 november 2014) ben ik opgenomen in de Isala
Klinieken te Zwolle. Ik had een hypo. [verdachte] heeft de ambulance gebeld en ik ben met
de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Het insulinegehalte bleek te hoog te zijn. De
insuline die gevonden is, was niet de insuline die mijn lichaam kon aanmaken. Ik heb geen
suikerziekte en spuit zelf geen insuline. De dokters vertelden mij dat het niet anders kon dan
dat iemand mij ingespoten moet hebben met insuline. [verdachte] heeft me verteld dat ze
mij in het bovenbeen heeft ingespoten.

2. Een geschrift als bedoeld in artikel 344, eerste lid , aanhef en onder 5° van het Wetboek
van Strafvordering, te weten een medische rapportage op basis van ingewonnen informatie
van GGD IJsselland d.d. 12 oktober 2015, met aanvulling van 21 oktober 2015
(dossierpagina 32 en 33), voor zover inhoudende, zakelijk weergegeven:

Volgens het PV is betrokkene (BE) op 24 november 2014 opgenomen in het ziekenhuis
wegens een hypo (hypoglycaemie = te laag bloedsuikergehalte).

Hij is behandeld op de afdeling Spoedeisende Hulp van de Isala klinieken te Zwolle en
aansluitend opgenomen in het ziekenhuis. Bij opname in het ziekenhuis is bij BE geen fysiek
letsel geconstateerd. Opname was vanwege een verminderd bewustzijn die leek te zijn
veroorzaakt door een te lage bloedsuikerspiegel. Bij aankomst ambulance glucose 1.6
waarop 6 ml glucose 10% toegediend.

Bij onderzoek ambulancebemanning en opname in Isala op 24-11-2014 is op diverse
momenten de glucosewaarden gemeten:

-ambulanceonderzoek BE thuis: 1,6 mmol/1 (normaalwaarden 3,5 - 7,8 mmol/1); -
opname/aankomst Isala: 7.39u;

uur: bloedglucosewaarde 2,1 mmol/1;

uur: bloedglucosewaarde 4,1 mmol/1.

In het ziekenhuis waren de glucosewaarden de eerste dagen ook zeer wisselend.

24/11/15: 20.06u 3.5 (extra glucose toegediend)

+/-22.00U 2.3 (extra glucose toegediend)

24.00U 8.4

25/11/15: 4.00u: 3.2 (extra glucose toegediend)

5.00u: 4.2 (extra glucose toegediend)

(...).

3. Het in de wettelijke vorm opgemaakte proces-verbaal van verhoor getuige (als bijlage op
pagina 166 e.v. van het proces-verbaal genummerd 2015454974) voor zover inhoudende -zakelijk
weergegeven- als verklaring van [getuige 1]:

We hebben deze meneer (hof: bedoeld wordt aangever [slachtoffer]) aangetroffen in een hypo.
We hebben hem bijgekregen door glucose toe te dienen via een infuus. Wat ik me herinner is dat
hij heel bleek was, zweterig en nog op bed lag en daarnaast dat hij een laag bloedsuikergehalte
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had. Door de toediening van glucose kwam hij weer bij. Hij kwam toen bij maar was nog wel
verward.

De partner is meegegaan in de ambulance. Ze heeft nog verteld dat ze in de zorg werkte. Zij heeft
niet aangestuurd op zaken waar ik en collega [betrokkene 1] specifiek naar moesten kijken.

4. Het in de wettelijke vorm opgemaakte proces-verbaal van verhoor verdachte (als bijlage op
pagina 199-210 van het proces-verbaal genummerd 2015454974) voor zover inhoudende -
zakelijk weergegeven - als verklaring van verdachte:

Ik weet dat je insuline voor het eten moet spuiten. Insuline zorgt dat de bloedsuikers op peil
blijven. Als je suikerpatiënt bent heb je een probleem met de alvleesklier. De alvleesklier maakt
niet genoeg suikers aan en daarom moet je bij spuiten. Als je dat niet doet krijg je klachten. Voor
beiden is een heel rijtje aan klachten. Ik heb ze wel geleerd. Als iemand geen suikerziekte heeft
en toch insuline toegediend krijgt dan zal die bloedsuiker te laag worden, dan maak je teveel
suikers aan. Je kunt zweterig worden je wordt duizelig. Als het nog lager wordt dan kun je volgens
mij in coma raken.

(p. 208)

Ik heb bij [slachtoffer] (het hof begrijpt: [slachtoffer]) insuline ingespoten. Ik wilde dit doen omdat
ik niet steeds wilde dat hij met haar zat te appen. Ik dacht hij moet een beetje suffig blijven zodat
hij niet meer kan appen.

Die ene pen van die bewoner, die had ik bij mij toen ik thuis was. Het waren meerdere pennen.
Ongeveer een maand daarvoor heb ik die mee naar huis genomen. Die had ik verstopt in de kast
in de douche. Het was die zaterdag op zondagnacht (het hof begrijpt: de nacht van 22 op 23
november 2014). Hij lag heel diep te slapen. Ik denk dat het midden in de nacht was, zo rond
02.00 uur. Ik heb toen die pen gepakt. Ik ben het bed uitgegaan en heb de spuit uit de kast
gehaald en heb toen de spuit in zijn kont gestoken. Dit gebeurde door zijn onderbroek heen.

6. De verklaring van verdachte, afgelegd ter terechtzitting van het hof d.d. 22 juni 2018, voor
zover inhoudende, zakelijk weergegeven:

(...)

Ik vond dat hij er die maandagmorgen niet goed uitzag, zijn mond hing scheef. Ik dacht aan een
combinatie van de insuline en een beroerte. Ik moest hulp halen. Het ambulancepersoneel heeft
gelijk bloed geprikt en zag dat de glucosewaarde 1.6 was. Daarna hebben ze glucose toegediend.
Ik heb niet tegen het ambulancepersoneel gezegd dat ik insuline bij hem had ingespoten. Ik heb
niets tegen het ambulancepersoneel over hem verteld.

(...).

Ik kende de risico’s. Ik ken iemand die dat gebruikt voor het sporten. Hij doet aan bodybuilding. U
houdt aan mij voor dat ik verklaard heb dat ik op het idee gekomen ben doordat ik op internet had
gelezen dat iemand zijn kind had ingespoten met insuline en dat dat kind toen “de weg kwijt
was”. Dat klopt wel en zo ben ik inderdaad op het idee gekomen.

Ik had wel veel ervaring met het toedienen van insuline aan diabetespatiënten. De één heeft meer
nodig dan de ander. Hoe lichter de diabetes hoe minder insuline er nodig is. Langwerkende
insuline gebruik je voor de nacht en kortwerkende gebruik je rond etenstijd.

Ik ben jarenlang werkzaam geweest als verzorgende Individuele Gezondheidszorg in de
ouderenzorg en heb vaker insuline toegediend aan patiënten. Ik handelde daarbij wel altijd in
opdracht van een arts en heb ook altijd een door de betreffende arts tevoren aangegeven
hoeveelheid ingespoten bij een patiënt. Ik heb daarin nooit zelfstandig gehandeld.

7. Een geschrift als bedoeld in artikel 344, eerste lid , aanhef en onder 5° van het Wetboek van
Strafvordering, te weten een rapportage in opdracht van de rechtercommissaris, van 26
september 2016, van rapporteur dr. J.D. Banga, internist, zover inhoudende, zakelijk
weergegeven:
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2.3.1

2.3.2

(...)

Bij [slachtoffer] is op 24 november 2014 bij een bloedmeting een glucosewaarde van 1,6 mmol/l
geconstateerd. De oorzaak wordt geduid als exogeen. Is een andere oorzaak dan toedienen van
insuline uit te sluiten?

Andere oorzaken dan toedienen van exogeen insuline zijn uit te sluiten, door het zeer uitgebreide
onderzoek dat werd ingezet tijdens zijn opname in de Isala Klinieken. Uit het totaal van gegevens
blijft maar één mogelijke oorzaak over: aanhoudende hypoglycaemie ten gevolge van hoge
dosering(en) exogeen toegediende insuline.

Kan hieruit worden afgeleid dat de bij de eerste meting gemeten 1,6 mmol/l niet het dieptepunt
zou zijn geweest op het moment dat niet medisch was ingegrepen?

De meting van 1.6 mmol/l (meting rond 7 uur door ambulancepersoneel) zou in geval dat er niet
medisch was ingegrepen mogelijk niet het dieptepunt zijn geweest, en op zijn minst zou de
hypoglycémie langer aangehouden hebben. Dit is af te leiden uit de later tijdens opname gemeten
lage glucosewaarden, ondanks de in die episode meermalen toegediende glucose. Dit past bij een
depot-effect dat optreedt wanneer een hoeveelheid insuline nog als een vloeistofbel op de
injectieplaats als een soort stuwmeer aanwezig is en waaruit over een episode langer dan een
etmaal nog insuline vrijkomt in de bloedsomloop. De klachten die de heer [slachtoffer] in de loop
van de zondag 23 november heeft gehad, passen bij een aanhoudende hypoglycémie (en mogelijk
waarden lager dan 1.6 mmol/l). Hij was die zondag “erg wankel op zijn benen en voelde zich
beroerd en moe”. Het ontstaan van symptomen is een glijdende schaal. Bij waarden van 1-2
mmol/l kunnen convulsies en coma optreden. Bij aanhoudende ernstige hypoglycémie met
glucosewaarden lager dan 1 mmol/l kan blijvende hersenschade optreden.

(...)

Geeft het onderzoek de deskundige aanleiding tot het maken van nadere opmerkingen?

Tijdlijn: De tijdlijn van geobserveerde lage bloedsuikerwaarden suggereert dat de toegediende
hoeveelheid insuline (veel) meer is geweest dan 6-8 eenheden en dat er sprake is geweest van
depotwerking. De heer [slachtoffer] zou op zondag 23 november 2014 om 02.00 uur zijn
ingespoten. Ruim een etmaal later, namelijk 29 uur later, op maandagochtend 24 november rond 7
uur, is hij niet wekbaar en wordt bij hem door het ambulancepersoneel een bloedglucosewaarde
van 1.9 mmol/1 (het hof begrijpt en leest: 1.6 mmol/1) gemeten.

(...).”

Volgens het proces-verbaal van de terechtzitting in hoger beroep heeft de raadsman van de
verdachte daar het woord gevoerd overeenkomstig de pleitnota die aan het proces-verbaal
is gehecht. Deze pleitnota houdt in:

“Voor zover sprake is van opzet of voorwaardelijk opzet dan is sprake van vrijwillige
terugtred gezien de handelingen welke [verdachte] heeft verricht (...), te weten het bellen
van de ambulance en het eten wat zij hem gegeven had.”

Het hof heeft het aangevoerde als volgt verworpen:

“Vrijwillige terugtred
Het hof stelt voorop dat van vrijwillige terugtred in de zin van art. 46b Sr sprake is, indien de
verdachte vrijwillig is teruggetreden voordat het misdrijf is voltooid. Of gedragingen van de
verdachte toereikend zijn om de gevolgtrekking te wettigen dat het misdrijf niet is voltooid
ten gevolge van omstandigheden die van zijn wil afhankelijk zijn, hangt - mede gelet op de
aard van het misdrijf - af van de concrete omstandigheden van het geval. Daarbij verdient
opmerking dat voor het aannemen van vrijwillige terugtred in geval van een voltooide poging
veelal een zodanig optreden van de verdachte is vereist dat dit naar aard en tijdstip geschikt
is het intreden van het gevolg te beletten. Het hof stelt aan de hand van het onderzoek ter
terechtzitting vast dat verdachte welbewust insuline bij aangever heeft geïnjecteerd en
hierbij de aanmerkelijke kans op het toebrengen van zwaar lichamelijk letsel heeft aanvaard.
Pas toen verdachte op maandagochtend - ruim een dag na toediening van de insuline - zag
dat het niet goed ging met aangever heeft zij de ambulance gebeld. Zij heeft geen nadere
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2.4

2.6.1

2.6.2

2.5

2.7

informatie over aangever aan de ambulancebroeders gegeven en verzwegen dat zij
aangever heimelijk geïnjecteerd had met insuline. Dat men al snel kon constateren dat de
glucosewaarden in het bloed erg laag waren en hiernaar gehandeld heeft, is niet te danken
aan verdachte. Het optreden van verdachte in deze, namelijk het enkel bellen van 112, kan
niet worden beschouwd als een naar aard en tijd geschikte gedraging om het intreden van
het gevolg -het ontstaan van zwaar lichamelijk letsel- te beletten. Juist het (tijdig)
verstrekken van informatie over de insulinetoediening was essentieel om adequaat medisch
handelen mogelijk te maken en te bevorderen. Van vrijwillige terugtred door de verdachte is
derhalve geen sprake geweest. De door de verdediging naar voren gebrachte
omstandigheid dat verdachte aangever nog wat te eten heeft gegeven voordat hij meeging
met de ambulance, brengt het hof niet tot een ander oordeel.”

Artikel 46b Sr luidt:

“Voorbereiding noch poging bestaat indien het misdrijf niet is voltooid tengevolge van
omstandigheden van de wil van de dader afhankelijk.”

Bij de beoordeling van het cassatiemiddel moet het volgende worden vooropgesteld. Of
gedragingen van de verdachte de conclusie rechtvaardigen dat het misdrijf niet is voltooid ten
gevolge van omstandigheden die van zijn wil afhankelijk zijn, hangt – mede gelet op de aard van
het misdrijf – af van de concrete omstandigheden van het geval. Daarbij verdient opmerking dat in
geval van een voltooide poging voor het aannemen van vrijwillige terugtred veelal een zodanig
optreden van de verdachte is vereist dat dit naar aard en tijdstip geschikt is het intreden van het
gevolg te beletten (vgl. HR 13 maart 2007, ECLI:NL:HR:AZ6709).

Het hof heeft vastgesteld dat de verdachte in de nacht van 22 op 23 november 2014 rond
2.00 uur een hoeveelheid insuline bij haar echtgenoot heeft ingespoten, dat hij zich daarna
erg wankel op de benen, beroerd en moe voelde, dat de verdachte maandagmorgen 24
november 2014 vond dat hij er niet goed uitzag en dat zijn mond scheef hing en dat zij toen
– intussen ruim een dag na toediening van de insuline – het 112-alarmnummer heeft gebeld.
Het gearriveerde ambulancepersoneel heeft daarop geconstateerd dat het slachtoffer, wiens
bloed toen een glucosewaarde van 1.6 mmol/1 bleek te hebben, niet wekbaar was en heeft
hem glucose toegediend. Het hof heeft verder vastgesteld dat bij lage glucosewaarden van
1-2 mmol/l convulsies en coma kunnen optreden en dat de verdachte – die van het risico van
een coma bij lage glucosewaarden op de hoogte was – tegenover het ambulancepersoneel
heeft verzwegen dat zij insuline bij het slachtoffer had ingespoten.

Het op deze vaststellingen gebaseerde oordeel van het hof dat het beroep op vrijwillige
terugtred dient te worden verworpen omdat de verdachte niet zodanig is opgetreden dat dit
optreden naar aard en tijdstip geschikt was het intreden van het gevolg te beletten geeft, in
het licht van wat onder 2.5 is vooropgesteld, niet blijk van een onjuiste rechtsopvatting en is
– ook in het licht van hetgeen van de zijde van de verdediging in hoger beroep is
aangevoerd – toereikend gemotiveerd.

Het cassatiemiddel faalt.

De Hoge Raad heeft de klachten over de uitspraak van het hof beoordeeld. De uitkomst hiervan is dat
deze klachten niet kunnen leiden tot vernietiging van die uitspraak. De Hoge Raad hoeft niet te
motiveren waarom hij tot dit oordeel is gekomen. Bij de beoordeling van deze klachten is het namelijk
niet nodig om antwoord te geven op vragen die van belang zijn voor de eenheid of de ontwikkeling
van het recht (zie artikel 81 lid 1 van de Wet op de rechterlijke organisatie).

De Hoge Raad verwerpt het beroep.

3 Beoordeling van het eerste cassatiemiddel

4 Beslissing
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Dit arrest is gewezen door de vice-president J. de Hullu als voorzitter, en de raadsheren Y. Buruma, V.
van den Brink, A.L.J. van Strien en J.C.A.M. Claassens, in bijzijn van de waarnemend griffier S.P. Bakker,
en uitgesproken ter openbare terechtzitting van 19 mei 2020.
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Instantie Parket bij de Hoge Raad

Datum conclusie 03-03-2020

Datum publicatie 03-03-2020

Zaaknummer 19/02511

Formele relaties Arrest Hoge Raad: ECLI:NL:HR:2020:895 

Rechtsgebieden Strafrecht

Bijzondere kenmerken -

Inhoudsindicatie
Conclusie AG. De verdachte diende heimelijk insuline toe aan haar slapende
echtgenoot. Poging tot zware mishandeling. Klachten over voorwaardelijk opzet.
Veroorzaakte de toediening van insuline een aanmerkelijke kans op zwaar
lichamelijk letsel? Heeft de verdachte die kans bewust aanvaard? Bovendien klacht
over het oordeel dat geen vrijwillige terugtred heeft plaatsgehad. De conclusie
strekt tot verwerping van het beroep.

Vindplaatsen Rechtspraak.nl 
JIN 2020/103 met annotatie van Oort, C. van 

Conclusie

PROCUREUR-GENERAAL

BIJ DE

HOGE RAAD DER NEDERLANDEN

Nummer 19/02511

Zitting 3 maart 2020

CONCLUSIE

D.J.C. Aben

In de zaak

[verdachte] ,

geboren te [geboorteplaats] op [geboortedatum] 1968,

hierna: de verdachte.

ECLI:NL:PHR:2020:197
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1. De verdachte is bij arrest van 6 juli 2018 door het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, zittingsplaats
Arnhem, wegens het onder 1 bewezenverklaarde “poging tot zware mishandeling gepleegd met
voorbedachten rade, begaan tegen haar echtgenoot, terwijl het misdrijf wordt gepleegd door toediening van
voor het leven of de gezondheid schadelijke stoffen” en het onder 2 bewezenverklaarde “verduistering
gepleegd door haar die het goed uit hoofde van haar persoonlijke dienstbetrekking onder zich heeft,
meermalen gepleegd”, veroordeeld tot een gevangenisstraf voor de duur van vierentwintig maanden,
waarvan acht maanden voorwaardelijk.

2. Het cassatieberoep is ingesteld namens de verdachte en mr. N. van Schaik, advocaat te Utrecht,
heeft twee middelen van cassatie voorgesteld.

3. Het gaat in deze zaak om het volgende. De verdachte, een verzorgende individuele
gezondheidszorg, met name in de ouderenzorg, heeft bij haar echtgenoot een hoeveelheid insuline
ingespoten. Het ging al langere tijd slecht tussen de verdachte en haar partner, naar haar zeggen
vanwege (vermeend) overspel (door haar partner) en ziekte. Dat dreef haar, zo begrijp ik haar
verklaring, tot boosheid en wanhoop. Op internet las zij dat een vader zijn kind met insuline had
ingespoten, met als gevolg dat dit kind een paar dagen ‘de weg kwijt’ was. Dat bracht haar op het
idee om insulinepennen van haar werk mee te nemen en die in te spuiten bij haar partner, zodat zij
een paar dagen ‘rust’ zou krijgen. Na enige tijd heeft de verdachte die insuline bij haar partner
toegediend terwijl hij lag te slapen, aldus (telkens) de verdachte zelf.

4. Het eerste middel klaagt over de bewezenverklaring van opzet in het onder 1 tenlastegelegde.

5. Onder 1 subsidiair is ten laste van de verdachte bewezenverklaard dat:

“zij in de periode van 22 november 2014 tot en met 23 november 2014 te IJsselmuiden, gemeente
Kampen, ter uitvoering van het door verdachte voorgenomen misdrijf om aan haar echtgenoot [slachtoffer]
opzettelijk en met voorbedachten rade zwaar lichamelijk letsel toe te brengen, op een moment dat die
[slachtoffer] in slaap was een hoeveelheid insuline in diens lichaam heeft gespoten, terwijl de uitvoering
van dat voorgenomen misdrijf niet is voltooid.”

Daartoe heeft het hof de volgende bewijsmiddelen in de aanvulling op het arrest opgenomen:

“1. Het in de wettelijke vorm opgemaakte proces-verbaal van verhoor aangever (als bijlage op
pagina 18-20 van het proces-verbaal, genummerd 2015454974) voor zover inhoudende -
zakelijk weergegeven - als verklaring van [slachtoffer] d.d. 6 oktober 2015:

In de nacht van zaterdag op zondag 22 (het hof leest: 23) november 2014 ben ik achteraf gezien door
[verdachte] (het hof begrijpt: verdachte) met insuline ingespoten. Ik was die dag erg wankel op de benen
en ik voelde me beroerd en moe. Toen ik wakker werd had ik het gevoel dat ik wat moest eten. Ik heb nog
wel een broodje gemaakt en heb deze opgegeten. Ik heb nog even op de bank gelegen, maar dat voelde ook
niet goed. Ik ben daarna weer in slaap gevallen en ik weet verder niet veel meer van die dag.

Maandagmorgen (het hof begrijpt: 24 november 2014) ben ik opgenomen in de Isala Klinieken te Zwolle. Ik
had een hypo. [verdachte] heeft de ambulance gebeld en ik ben met de ambulance naar het ziekenhuis
gebracht. Het insulinegehalte bleek te hoog te zijn. De insuline die gevonden is, was niet de insuline die
mijn lichaam kon aanmaken. Ik heb geen suikerziekte en spuit zelf geen insuline. De dokters vertelden mij
dat het niet anders kon dan dat iemand mij ingespoten moet hebben met insuline. [verdachte] heeft me
verteld dat ze mij in het bovenbeen heeft ingespoten.

2. Een geschrift als bedoeld in artikel 344, eerste lid , aanhef en onder 5° van het Wetboek van
Strafvordering, te weten een medische rapportage op basis van ingewonnen informatie van
GGD IJsselland d.d. 12 oktober 2015, met aanvulling van 21 oktober 2015 (dossierpagina 32
en 33), voor zover inhoudende, zakelijk weergegeven:

Volgens het PV is betrokkene (BE) op 24 november 2014 opgenomen in het ziekenhuis wegens een hypo
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(hypoglycaemie = te laag bloedsuikergehalte).

Hij is behandeld op de afdeling Spoedeisende Hulp van de Isala klinieken te Zwolle en aansluitend
opgenomen in het ziekenhuis.

Bij opname in het ziekenhuis is bij BE geen fysiek letsel geconstateerd. Opname was vanwege een
verminderd bewustzijn die leek te zijn veroorzaakt door een te lage bloedsuikerspiegel. Bij aankomst
ambulance glucose 1,6 waarop 6 ml glucose 10% toegediend.

Bij onderzoek ambulancebemanning en opname in Isala op 24-11-2014 is op diverse momenten de
glucosewaarden gemeten:

-ambulanceonderzoek BE thuis: 1,6 mmol/l (normaalwaarden 3,5 - 7,8 mmol/l);

-opname/aankomst Isala: 7.39u;

BE is na het voorval in het ziekenhuis uitvoerig onderzocht om een mogelijke oorzaak van de hypo te
vinden. Er is echter geen duidelijke verklaring hiervoor gevonden. Omdat andere lichamelijke oorzaken zijn
uitgesloten en er reststoffen van niet-lichaamseigen insuline in het lichaam zijn aangetroffen is
geconcludeerd dat de hypo is veroorzaakt door van buitenaf toegediende insuline.

3. Het in de wettelijke vorm opgemaakte proces-verbaal van verhoor getuige (als bijlage op
pagina 166 e.v. van het proces-verbaal genummerd 2015454974) voor zover inhoudende -
zakelijk weergegeven - als verklaring van [getuige 1] :

We hebben deze meneer (hof: bedoeld wordt aangever [slachtoffer] ) aangetroffen in een hypo. We hebben
hem bijgekregen door glucose toe te dienen via een infuus. Wat ik me herinner is dat hij heel bleek was,
zweterig en nog op bed lag en daarnaast dat hij een laag bloedsuikergehalte had. Door de toediening van
glucose kwam hij weer bij. Hij kwam toen bij maar was nog wel verward.

De partner is meegegaan in de ambulance. Ze heeft nog verteld dat ze in de zorg werkte. Zij heeft niet
aangestuurd op zaken waar ik en collega [betrokkene 1] specifiek naar moesten kijken.

4. Het in de wettelijke vorm opgemaakte proces-verbaal van verhoor verdachte (als bijlage op
pagina 199-210 van het proces-verbaal genummerd 2015454974) voor zover inhoudende -
zakelijk weergegeven - als verklaring van verdachte:

Ik weet dat je insuline voor het eten moet spuiten. Insuline zorgt dat de bloedsuikers op peil blijven. Als je
suikerpatiënt bent heb je een probleem met de alvleesklier. De alvleesklier maakt niet genoeg suikers aan
en daarom moet je bij spuiten. Als je dat niet doet krijg je klachten. Voor beiden is een heel rijtje aan
klachten. Ik heb ze wel geleerd. Als iemand geen suikerziekte heeft en toch insuline toegediend krijgt dan
zal die bloedsuiker te laag worden, dan maak je teveel suikers aan. Je kunt zweterig worden je wordt
duizelig. Als het nog lager wordt dan kun je volgens mij in coma raken.
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(p. 208)

Ik heb bij [slachtoffer] (het hof begrijpt: [slachtoffer] ) insuline ingespoten. Ik wilde dit doen omdat ik niet
steeds wilde dat hij met haar zat te appen. Ik dacht hij moet een beetje suffig blijven zodat hij niet meer
kan appen. Die ene pen van die bewoner, die had ik bij mij toen ik thuis was. Het waren meerdere pennen.
Ongeveer een maand daarvoor heb ik die mee naar huis genomen. Die had ik verstopt in de kast in de
douche. Het was die zaterdag op zondagnacht (het hof begrijpt: de nacht van 22 op 23 november 2014). Hij
lag heel diep te slapen. Ik denk dat het midden in de nacht was, zo rond 02.00 uur. Ik heb toen die pen
gepakt. Ik ben het bed uitgegaan en heb de spuit uit de kast gehaald en heb toen de spuit in zijn kont
gestoken. Dit gebeurde door zijn onderbroek heen.

5. Het in de wettelijke vorm opgemaakte proces-verbaal van verhoor verdachte (als bijlage op
pagina 214-216 van het proces-verbaal genummerd 2015454974) voor zover inhoudende -
zakelijk weergegeven - als verklaring van verdachte:

(p. 214)

V: Waarom nam jij insulinepennen mee naar huis?

A: Om [slachtoffer] te spuiten.

V: Je wilde [slachtoffer] inspuiten. Leg eens uit waarom jij vijf spuiten mee hebt genomen?

A: Ik wilde hem suf maken.

V: Hoe kom je dan aan vijf pennen?

A: Er komen er twee bij [betrokkene 2] vandaan, dat zijn de oranje pennen. De grijze komt bij [slachtoffer]
vandaan. De zwarte pennen komen bij een mevrouw vandaan op afdeling 3. Ik heb drie pennen bewust
meegenomen omdat ik [slachtoffer] wilde inspuiten.

V: Hoe ben je op het idee gekomen?

A: Ik heb er wel eens over gelezen. Ik heb een keer op internet gelezen dat een vader zijn kind met insuline
had ingespoten. Dat kind was een paar dagen de weg kwijt.

V: Maar waarom dan insuline?

A: Dat werkt direct ofzo. (..) Ik denk dat het pijnlijk is.

V: Wanneer heb je bedacht datje [slachtoffer] met insuline wilde inspuiten?

A: Het was een week dat hij weer flink aan het appen was. Ik zat er helemaal doorheen. Ik denk echt een
maand van tevoren.

V: Wat maakt dat je hem niet meteen laat stoppen?

A: Dan was het weer zo dat het weer een tijdje goed en dan beloofde [slachtoffer] mij weer dat hij het niet
meer zou doen. Ik geloofde hem dan weer gewoon. Of ik wilde hem geloven. Dat is de reden geweest dat ik
niet meteen heb gespoten.

6. De verklaring van verdachte, afgelegd ter terechtzitting van het hof d.d. 22 juni 2018, voor
zover inhoudende, zakelijk weergegeven:

Inwendig was ik erg nijdig. Ik wilde rust. Hij moest stoppen met appen met zijn vriendin.

Ik werd wakker en heb die spuit met insuline die nacht uit de badkamer gepakt.

Het moest gewoon stoppen. Ik wist het gewoon niet meer. Ik wilde een paar dagen rust hebben en heb
daarom insulinepennen van mijn werk meegenomen en hem ingespoten. Hij sliep op dat moment erg vast
en ik heb in zijn bovenbil gespoten.

Ik heb al wel eerder overwogen om hem insuline toe te dienen. Er zijn in de maanden ervoor meer
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momenten geweest dat ik eraan dacht om hem met insuline in te spuiten. Hij beloofde echter telkens weer
beterschap. We zijn ook een halfjaar uit elkaar geweest en toen is hij weer teruggekomen. Op een gegeven
moment zag ik geen uitweg meer.

Ik vond dat hij er die maandagmorgen niet goed uitzag, zijn mond hing scheef. Ik dacht aan een combinatie
van de insuline en een beroerte. Ik moest hulp halen. Het ambulancepersoneel heeft gelijk bloed geprikt en
zag dat de glucosewaarde 1,6 was. Daarna hebben ze glucose toegediend. Ik heb niet tegen het
ambulancepersoneel gezegd dat ik insuline bij hem had ingespoten. Ik heb niets tegen het
ambulancepersoneel over hem verteld.

U houdt aan mij voor dat ik verklaard heb dat ik niet weet wat het toedienen van zes eenheden met iemand
doet. Ik weet dat dit per persoon verschilt. Ik kende de risico’s. Ik ken iemand die dat gebruikt voor het
sporten. Hij doet aan bodybuilding. U houdt aan mij voor dat ik verklaard heb dat ik op het idee gekomen
ben doordat ik op internet had gelezen dat iemand zijn kind had ingespoten met insuline en dat dat kind
toen “de weg kwijt was”. Dat klopt wel en zo ben ik inderdaad op het idee gekomen.

Ik had wel veel ervaring met het toedienen van insuline aan diabetespatiënten. De één heeft meer nodig
dan de ander. Hoe lichter de diabetes hoe minder insuline er nodig is. Langwerkende insuline gebruik je voor
de nacht en kortwerkende gebruik je rond etenstijd.

Ik ben jarenlang werkzaam geweest als verzorgende Individuele Gezondheidszorg in de ouderenzorg en heb
vaker insuline toegediend aan patiënten. Ik handelde daarbij wel altijd in opdracht van een arts en heb ook
altijd een door de betreffende arts tevoren aangegeven hoeveelheid ingespoten bij een patiënt. Ik heb
daarin nooit zelfstandig gehandeld.

7. Een geschrift als bedoeld in artikel 344, eerste lid , aanhef en onder 5° van het Wetboek van
Strafvordering, te weten een rapportage in opdracht van de rechtercommissaris, van 26
september 2016, van rapporteur dr. J.D. Banga, internist, zover inhoudende, zakelijk
weergegeven:

Kan het toedienen van zes (6) eenheden insuline (uitgesplitst naar langwerkende en kortwerkende
insuline) bij een gezond persoon die niet aan diabetes lijdt leiden tot dood of letsel en zo ja, welk letsel?

Zes eenheden betekent in zijn algemeenheid een lage dosering. Wel kan een dergelijke dosis een
hypoglycemia (abnormaal verlaagde glucoseconcentratie in het bloed) veroorzaken. De effecten van
langwerkende en “gewone” kortwerkende insuline verschillen. Langwerkende insuline: deze heeft als
eigenschap geleidelijk in de loop van zo’n 20 uur vrij te komen in de bloedsomloop. Een lage dosering van 6-
8 eenheden zal geringe hypoglycémie met weinig klachten of verschijnselen veroorzaken, geen blijvend
letsel. Kortwerkende insuline: een dosis van 6 eenheden kortwerkende insuline komt vrijwel direct in de
bloedsomloop. Dit kan bij een persoon zonder diabetes een snelle daling in de glucosespiegel
teweegbrengen.

Deze gedaalde glucosespiegel geeft dan zeker klachten en verschijnselen, maar zal niet leiden tot een coma,
en zeker niet dodelijk zijn. De klachten en verschijnselen kunnen bestaan uit transpireren, moeheid,
hongergevoel, gejaagd gevoel. Agressief gedrag, incoherente gedachten en spraak. De werking van
kortwerkende insuline houdt enkele uren aan.

Wat is het antwoord op de vraag wanneer wordt uitgegaan van het toedienen van 7 á 8 eenheden insuline?

Hiervoor geldt in principe het bovenstaande. Het effect van 7-8 eenheden langwerkende insuline verschilt
niet essentieel van dat van 6 eenheden. Het effect van 7-8 eenheden kortwerkende insuline heeft een
sterker bloedsuikerverlagend effect dan 6 eenheden, maar ook bij deze dosering is een dodelijk afloop
uitgesloten.

Bij [slachtoffer] is op 24 november 2014 bij een bloedmeting een glucosewaarde van 1,6 mmol/l
geconstateerd. De oorzaak wordt geduid als exogeen. Is een andere oorzaak dan toedienen van insuline uit
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te sluiten?

Andere oorzaken dan toedienen van exogeen insuline zijn uit te sluiten, door het zeer uitgebreide onderzoek
dat werd ingezet tijdens zijn opname in de Isala Klinieken. Uit het totaal van gegevens blijft maar één
mogelijke oorzaak over: aanhoudende hypoglycaemie ten gevolge van hoge dosering(en) exogeen
toegediende insuline.

Kan hieruit worden afgeleid dat de bij de eerste meting gemeten 1,6 mmol/l niet het dieptepunt zou zijn
geweest op het moment dat niet medisch was ingegrepen?

De meting van 1,6 mmol/l (meting rond 7 uur door ambulancepersoneel) zou in geval dat er niet medisch
was ingegrepen mogelijk niet het dieptepunt zijn geweest, en op zijn minst zou de hypoglycémie langer
aangehouden hebben. Dit is af te leiden uit de later tijdens opname gemeten lage glucosewaarden, ondanks
de in die episode meermalen toegediende glucose. Dit past bij een depot-effect dat optreedt wanneer een
hoeveelheid insuline nog als een vloeistofbel op de injectieplaats als een soort stuwmeer aanwezig is en
waaruit over een episode langer dan een etmaal nog insuline vrijkomt in de bloedsomloop. De klachten die
[slachtoffer] in de loop van de zondag 23 november heeft gehad, passen bij een aanhoudende hypoglycémie
(en mogelijk waarden lager dan 1,6 mmol/l). Hij was die zondag “erg wankel op zijn benen en voelde zich
beroerd en moe”. Het ontstaan van symptomen is een glijdende schaal. Bij waarden van 1-2 mmol/l
kunnen convulsies en coma optreden. Bij aanhoudende ernstige hypoglycémie met glucosewaarden lager
dan 1 mmol/l kan blijvende hersenschade optreden.

Wat zegt dit over het soort insuline dat kan zijn toegediend?

De gemeten lage glucosewaarden op 24 november (07.00u, 20.06u en 22.00u) en op 25 november (rond
04.00u en 05.00u) duiden op een (depot)effect van vooral langwerkende insuline. De toestand en klachten
door [slachtoffer] beschreven over de dag van 23 november passen goed bij het effect van langwerkende
insuline veroorzaakt door aanhoudende hypoglycémie.

Een depot-effect van een aanzienlijke dosis langwerkende insuline (al of niet als combinatiepreparaat van
lang- en kortwerkende insuline) is de meest logische verklaring wanneer uitgegaan wordt van een
eenmalige toediening op 23 november rond 02.00u.

Geeft het onderzoek de deskundige aanleiding tot het maken van nadere opmerkingen?

Tijdlijn : De tijdlijn van geobserveerde lage bloedsuikerwaarden suggereert dat de toegediende hoeveelheid
insuline (veel) meer is geweest dan 6-8 eenheden en dat er sprake is geweest van depotwerking. De heer
[slachtoffer] zou op zondag 23 november 2014 om 02.00 uur zijn ingespoten. Ruim een etmaal later,
namelijk 29 uur later, op maandagochtend 24 november rond 7 uur, is hij niet wekbaar en wordt bij hem
door het ambulancepersoneel een bloedglucosewaarde van 1,9 mmol/l (het hof begrijpt en leest: 1,6
mmol/l) gemeten. Dan zijn er twee mogelijkheden:

1e Er is op 23 november rond 02.00 uur veel meer insuline toegediend dan verklaard en/of

2e Er is op een later tijdstip (of tijdstippen) nogmaals een hoge dosis insuline toegediend.

Uitgaande van de juistheid van het tijdstip van toedienen, dus 29 uur eerder, en daarna niet meer:
Kortwerkende insuline in een dosering van 6 tot 8 eenheden zou al veel eerder dan na 29 uur volledig
uitgewerkt zijn. Het effect van langwerkende insuline kan grofweg een etmaal aanhouden. Bij zeer hoge
doseringen kan depotwerking optreden, met lang aanhoudende hypoglycémie als gevolg. De tijd verlopen
tussen het veronderstelde moment van injectie en meting van lage glucosewaarden tot ruim 2 etmalen
daarna kan alleen worden verklaard door toediening van een (veel) hogere dosis insuline, resulterend in een
depoteffect. Een depoteffect treedt op wanneer grote hoeveelheden insuline worden ingespoten. Men moet
dan denken aan hoeveelheden in de orde van vele tientallen, eerder honderden eenheden. Als een grote
hoeveelheid insuline zou zijn ingespoten, ontstaat een grote vloeistofbel van insuline in het weefsel,
waarvan aan de oppervlakte insuline over langere tijd (langer dan een etmaal) vrijkomt. Daarmee wordt het
effect in de tijd op de glucosespiegel onvoorspelbaar, want de hypoglycémie blijft in stand zolang nog
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insuline in het depot aanwezig is. Door correctie van een lage glucosespiegel met toegediende glucose wordt
het bloedsuikergehalte tijdelijk genormaliseerd, maar na uitwerking hiervan daalt het bloedsuikergehalte
opnieuw door de nog steeds vrijkomende insuline. Deze situatie blijft bestaan totdat de inhoud van het
insulinedepot geleidelijk volledig is opgenomen in de bloedomloop. Dit proces kan afhankelijk van de omvang
van het depot lang aanhouden. De vastgestelde lage glucosewaarden in de loop van 24 november en in de
vroege ochtend van 25 november duiden daarop.

8. Een geschrift als bedoeld in artikel 344, eerste lid , aanhef en onder 5° van het Wetboek van
Strafvordering, te weten een medische verklaring/onderzoek door deskundige d.d. 29 juli 2018
door S.J.Th. van Kuijk, forensisch arts bij GGD IJsselland, zover inhoudende, zakelijk
weergegeven:

Het is niet aannemelijk dat 6 E (eenheden) insuline bij een gezond persoon tot de dood of letsel zal leiden.
Bij langwerkende insuline komt de hoeveelheid insuline geleidelijk aan vrij en is de effectieve dosis nog veel
lager dan 6 E en de kans op overlijden navenant nog kleiner.

Wanneer wordt uitgegaan van het toedienen van 7 á 8 eenheden insuline wordt het antwoord inhoudelijk
niet anders.”

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

“Standpunt advocaat-generaal

De advocaat-generaal heeft gevorderd verdachte te veroordelen voor het aan haar onder feit

1 subsidiair ten laste gelegde. Zij heeft hiertoe aangevoerd dat de aanmerkelijke kans op zwaar lichamelijk
letsel ten gevolge van het handelen van verdachte aanwezig was. Dit blijkt uit de rapportages van
deskundigen. Aangever had door het toedienen van de insuline blijvend hersenletsel kunnen oplopen.

Verdachte heeft de aanmerkelijk kans hierop ook willens en wetens aanvaard. Gelet op haar kennis en
ervaring had zij namelijk wetenschap van de gevolgen van de toediening van insuline en heeft zij de kans
op deze gevolgen geaccepteerd. Het is ongeloofwaardig dat zij slechts zes eenheden insuline zou hebben
toegediend.

Er is sprake van handelen met voorbedachten rade. Verdachte was al langere tijd van plan om aangever
insuline toe te dienen met de door haar op haar werk ontvreemde insulinepennen. Zij heeft - terwijl
aangever lag te slapen en zij op dat moment dus geen ‘last’ van hem had - welbewust een insulinepen
gepakt en een grote hoeveelheid insuline bij aangever ingespoten. Zij heeft dit in koelen bloede gedaan. Het
was geen opwelling.

Van vrijwillige terugtred kan geen sprake meer zijn. Dit moet uit de gedragingen van de verdachte blijken.
De enkele 112-melding is hiervoor onvoldoende.

Standpunt verdediging

De raadsman heeft bepleit dat ook ter zake het onder feit 1 subsidiair ten laste gelegde een vrijspraak moet
volgen. Verdachte heeft gehandeld in een opwelling. Door het toedienen van een kleine hoeveelheid insuline
wist verdachte dat het effect niet groot zou zijn. Haar intentie was slechts het versuffen van aangever. Zij
heeft niet de opzet gehad op het veroorzaken van zwaar lichamelijk letsel noch de aanmerkelijke kans
hierop aanvaard.

Er is bovendien geen sprake geweest van voorbedachte raad. Verdachte heeft inderdaad de insulinepennen
in de maanden voor het ten laste gelegde verzameld en op internet gezocht naar de gevolgen van het
toedienen van insuline. Dit moet echter bezien worden in het licht van de situatie waarin verdachte zich
bevond. De vernederingen die veroorzaakt werden door aangever waren voor verdachte ondraaglijk. Dit is
uiteindelijk tot een ontlading gekomen.
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In tegenstelling tot wat de advocaat-generaal heeft betoogd kan er nog wel sprake zijn van vrijwillige
terugtred. Verdachte heeft immers niet alleen 112 gebeld zodat er een ambulance zou komen, maar heeft
verdachte ook eten en drinken zou geven opdat dit een positief effect zou hebben op zijn glucosewaarden.

Voorwaardelijk verzoek verdediging

De raadsman heeft ter zitting het voorwaardelijke verzoek gedaan om - naar aanleiding van de stellige
opvatting van deskundige Banga - nog een getuige-deskundige te doen horen over de effecten van insuline.
In de medische wereld bestaan meerdere opvattingen over de al dan niet schadelijke gevolgen van het
inspuiten met een bepaalde hoeveelheid insuline. Voor de beoordeling van de vraag of er sprake geweest
zou kunnen zijn van enig risico op het ontstaan van zwaar lichamelijk letsel ten gevolge van het handelen
van verdachte is het noodzakelijk om hierover nog een deskundige te laten rapporteren.

Oordeel hof

Aan verdachte is onder 1 subsidiair ten laste gelegd - kort gezegd - dat zij gepoogd heeft om haar
echtgenoot zwaar lichamelijk letsel toe te brengen door het toedienen van een hoeveelheid insuline. Voorts
is ten laste gelegd dat daarbij sprake is geweest van voorbedachten raad.

Beoordeling voorwaardelijk verzoek verdediging

Ter terechtzitting heeft de raadsman het voorwaardelijke verzoek gedaan tot het horen van een getuige-
deskundige over de mogelijke gevolgen van de toediening van insuline. Het hof zal, toetsend aan het
noodzaakcriterium en gelet op de gegeven onderbouwing, het verzoek afwijzen, omdat het hof zich
voldoende voorgelicht acht, en van oordeel is dat het onderzoek volledig is geweest. Het hof vindt daarom
het horen van een getuige-deskundige niet noodzakelijk.

Het hof is van oordeel dat het door verdachte gevoerde verweer strekkende tot vrijspraak van het onder feit
1 subsidiair ten laste gelegde wordt weersproken 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 te twijfelen.

Het hof overweegt daarbij in het bijzonder als volgt.

Zwaar lichamelijk letsel

Met de rechtbank oordeelt het hof dat de verklaring van verdachte dat zij slechts zes eenheden insuline
heeft toegediend niet aannemelijk is. Verdachte heeft aangever in de nacht van 22 op 23 november 2014
ingespoten met insuline. Verdachte heeft verklaard dat zij dit op 23 november 2014 omstreeks 02.00u
heeft gedaan, Op 24 november 2014 is aangever met spoed opgenomen in het ziekenhuis. De laagste
glucosewaarde is door het ambulancepersoneel vastgesteld op 1,6 mmol/l. Uit de rapportage van
deskundige Banga volgt dat bij een dergelijke waarde tussen 1-2 mmol/l verschijnselen als agressief
gedrag, convulsies en coma kunnen optreden. De op 24 november 2014 omstreeks 07.00u gemeten
glucosewaarde - na verloop van 29 uren na het tijdstip van toediening - kan enkel worden verklaard door
toediening van een veel hogere dosis insuline dan enkel zes eenheden, aldus deskundige Banga. Forensisch
arts Van Kuijk bevestigt dit en stelt dat het onaannemelijk is dat toediening van zes tot acht eenheden
insuline bij een gezond persoon tot letsel zal leiden.

Het hof stelt voorop dat onder zwaar lichamelijk letsel op grond van artikel 82 van het Wetboek van
Strafrecht wordt begrepen: ziekte die geen uitzicht op volkomen genezing overlaat, voortdurende
ongeschiktheid tot uitoefening van ambts- of beroepsbezigheden, afdrijving of dood van de vrucht van een
vrouw alsmede storing van de verstandelijke vermogens die langer dan vier weken heeft geduurd. Ook
buiten deze gevallen kan lichamelijk letsel als zwaar worden beschouwd indien dat voldoende belangrijk is
om naar gewoon spraakgebruik als zodanig te worden aangeduid.
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Het hof is van oordeel dat het mogelijke letsel dat kan ontstaan bij toediening van (grote) hoeveelheden
insuline, te weten convulsies en het geraken in een comateuze toestand, zwaar lichamelijk letsel in de zin
van art. 302 van het Wetboek van Strafrecht oplevert. Dit betekent dat de poging tot het toebrengen van
zwaar lichamelijk letsel bewezen kan worden verklaard.

(Voorwaardelijk) opzet

Beoordeeld moet worden of verdachte (voorwaardelijk) opzet heeft gehad op het toebrengen van zwaar
lichamelijk letsel aan aangever. Het hof stelt voorop dat voorwaardelijk opzet op een bepaald gevolg
aanwezig is indien de verdachte zich willens en wetens heeft blootgesteld aan de aanmerkelijke kans dat dit
gevolg zal intreden. Voor de vaststelling dat de verdachte zich willens en wetens heeft blootgesteld aan zo'n
kans is niet alleen vereist dat de verdachte wetenschap heeft van de aanmerkelijke kans dat het gevolg zal
intreden, maar ook dat zij die kans ten tijde van de gedraging bewust heeft aanvaard (op de koop toe heeft
genomen). Met de rechtbank overweegt het hof dat verdachte – gelet op haar werk als verzorgende
Individuele Gezondheidszorg in de ouderenzorg – kennis had van de werking van insuline. Zij heeft ook
meerdere malen ter zitting herhaald dat zij juist door haar kennis en ervaring kon handelen zoals zij
gehandeld heeft. Bij de politie heeft zij verteld dat zij wist dat iemand bij een te lage bloedsuikerspiegel in
coma kan raken. Verdachte heeft bovendien extra kennis opgedaan door op internet te zoeken naar de
effecten van insuline en voorts navraag te doen bij een vriend die voor de verbetering van zijn
sportprestaties insuline gebruikt. Verdachte was derhalve op de hoogte van de mogelijk ernstige gevolgen
van de toediening van insuline bij een persoon die niet lijdt aan diabetes. Ondanks deze kennis heeft zij
insulinepennen van haar werk meegenomen met als doel de insuline bij aangever in te spuiten om - zoals
zij zelf heeft verklaard - een paar dagen rust te krijgen. Verdachte heeft ter zitting desgevraagd verklaard
dat zij tijdens haar werkzaamheden als verzorgende altijd slechts in opdracht van een arts een door de
betreffende arts aangegeven hoeveelheid insuline heeft toegediend bij een patiënt en daarin dus nooit
zelfstandig heeft gehandeld.

Naar het oordeel van het hof heeft verdachte door te handelen zoals zij heeft gedaan welbewust de
aanmerkelijke kans aanvaard dat bij aangever zwaar lichamelijk letsel zou optreden. Het hof acht het
voorwaardelijk opzet op het toebrengen van zwaar lichamelijk letsel wettig en overtuigend bewezen.

Voorbedachten raad

Het hof stelt voorop dat voor een bewezenverklaring van het bestanddeel 'voorbedachten rade' moet komen
vast te staan, dat de verdachte zich gedurende enige tijd heeft kunnen beraden op het te nemen of het
genomen besluit en zij niet heeft gehandeld in een ogenblikkelijke gemoedsopwelling, zodat zij de
gelegenheid heeft gehad na te denken over de betekenis en de gevolgen van haar voorgenomen daad en
zich daarvan rekenschap te geven.

Met de rechtbank stelt het hof de volgende feiten en omstandigheden vast. Voordat verdachte overging tot
het inspuiten van insuline bij haar echtgenoot is er een lange aanloop naar dat moment geweest. De relatie
tussen verdachte en aangever verliep al gedurende lange tijd niet goed door ziekte en overspel. Verdachte
heeft aangegeven daardoor wanhopig en ook boos te zijn geweest. Zij heeft verklaard dat zij op internet
heeft gelezen dat een vader zijn kind met insuline had ingespoten en dat dat kind vervolgens een paar
dagen de weg kwijt was. Zo is zij op het idee gekomen, aldus verdachte. Om dit idee uit te voeren heeft
verdachte een maand voor het ten laste gelegde bewust insulinepennen van haar werk mee naar huis
genomen, met als doel haar echtgenoot daarmee in te spuiten zodat zij een paar dagen, in elk geval enige
tijd, rust zou krijgen. De insulinepennen heeft zij in huis verstopt. Vanaf het moment dat zij op het idee
kwam, zijn er – zoals zij ook ter zitting in hoger beroep heeft verklaard – in die maand voorafgaande aan het
incident meerdere momenten geweest waarop zij aangever met insuline wilde inspuiten. Echter, omdat hij
telkens weer beterschap beloofde, zag zij telkens tijdelijk van de uitvoering van het plan af. In de nacht van
22 op 23 november 2014 werd verdachte midden in de nacht wakker. Aangever lag op dat moment te
slapen. Verdachte is uit bed gegaan en heeft de insulinepen uit de kast in de badkamer gepakt. Vervolgens
is zij teruggegaan naar de slaapkamer alwaar zij de insuline bij aangever heeft geïnjecteerd.
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Met de rechtbank concludeert het hof dat er een langere periode is geweest waarin verdachte meerdere
wilsbesluiten heeft genomen om tot uitvoering van het strafbare feit te komen. Het hof is op grond van de
hiervoor genoemde feiten en omstandigheden van oordeel dat verdachte voorafgaand aan haar handelen
voldoende tijd - een tijdsbestek van ongeveer een maand - heeft gehad om zich te beraden op haar
genomen of te nemen besluit, zodat zij gelegenheid heeft gehad na te denken over de betekenis en de
gevolgen van haar voorgenomen daad en zich daar rekenschap van te geven. Aldus staat voor het hof vast
dat het handelen van verdachte niet het gevolg is geweest van een ogenblikkelijke gemoedsopwelling. Dit
blijkt te meer nu aangever op dat moment lag te slapen en voor verdachte geen enkele bedreiging vormde.
Verdachte is naaf een andere ruimte gelopen om de insulinepen op te halen. Ook op dat moment heeft
verdachte voldoende tijd gehad om na te denken over haar voorgenomen daad en eventueel op haar
schreden terug te keren. Het hof acht voorts geen contra-indicaties aannemelijk geworden die aan het
aannemen van de voorbedachten raad in de weg staan.”

Voorwaardelijk opzet bij een berispelijke gedraging vereist het bewust aanvaarden van een
aanmerkelijke kans dat door die gedraging een bepaald gevolg – zoals in dit geval zwaar lichamelijk
letsel – zal intreden.1 Voor de vaststelling dat de verdachte zich met zijn gedraging willens en wetens
heeft blootgesteld aan een zodanige kans bestaan dus drie samenhangende condities, te weten (i)
de aanmerkelijke kans dat het gevolg door de gedraging zal intreden, (ii) de wetenschap bij de
verdachte van het bestaan van die kans, en (iii) het (ten tijde van de gedraging) bewust aanvaarden
van die kans c.q. het op de koop toenemen daarvan.2

9. Het middel komt blijkens de toelichting op tegen het bewijs van de eerste en de derde conditie. Aan
het middel is immers ten grondslag gelegd dat het hof ten aanzien van de aanmerkelijke kans enkel
de theoretische kans op zwaar lichamelijk letsel door het toedienen van een grote hoeveelheid
insuline zou hebben vastgesteld, inhoudend dat bij bloedsuikerwaarden tussen 1 en 2 millimol
bloedglucose per liter bloed (mmol/l) verschijnselen als agressief gedrag, convulsies en coma kunnen
optreden, terwijl uit de verdere bewijsvoering van het hof omtrent de daadwerkelijke
aanmerkelijkheid van die kans niets zou blijken.

10. Ten tweede klaagt de steller van het middel over het oordeel van het hof dat de verdachte die
aanmerkelijke kans welbewust heeft aanvaard. Het inroepen van medische hulp door de verdachte,
toen bleek dat de medische toestand van haar toenmalige echtgenoot toch méér penibel was dan
enkel wat versuft, zou erop wijzen dat zij niet de aanmerkelijke kans op zwaar lichamelijk letsel heeft
aanvaard. Ik zal deze twee klachten successievelijk bespreken.

11. Het antwoord op de vraag of een gedraging een 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, aldus overweegt de Hoge
Raad steevast. Er is volgens de Hoge Raad geen grond om 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.3 Onder ‘de naar algemene
ervaringsregels aanmerkelijke kans’ dient te worden verstaan een kans die onder de gegeven
omstandigheden gelijkstaat aan een reële, niet-onwaarschijnlijke mogelijkheid. Daarmee wordt 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’, zo benadrukt
de Hoge Raad bij arrest van 29 mei 2018, E:718.4 Volgens de Hoge Raad zijn geen algemene regels te
stellen 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 uit te drukken in een percentage.5

12. Bij mijn bespreking van de drie condities – en met name de kans-conditie – van voorwaardelijk
opzet in mijn bijdrage aan de (verlaat gepubliceerde) feestbundel 175 jaar Hoge Raad der Nederlanden.
Bijdragen aan de samenleving (2014),6 kon ik uiteraard nog niet bekend zijn met het arrest HR 29 mei
2018, E:718,7 waarin de Hoge Raad met zoveel woorden overwoog dat met het begrip ‘aanmerkelijke
kans’ geen wezenlijk andere of grotere mate van waarschijnlijkheid tot uitdrukking wordt gebracht
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dan met de in oudere rechtspraak gebruikte formulering ‘de geenszins als denkbeeldig te
verwaarlozen kans’. De gelijkstelling van het begrip ‘aanmerkelijke kans’ met ‘de geenszins als
denkbeeldig te verwaarlozen kans’ was voor mij bij het schrijven van mijn bijdrage aan die bundel niet
zo duidelijk, en in elk geval om redenen van semantische aard niet vanzelfsprekend. Niettemin heb ik
in die bijdrage betoogd – en ik zie nu nog geen reden om daarover anders te denken – dat het begrip
‘aanmerkelijke kans’ in de betekenis die de Hoge Raad blijkens zijn jurisprudentie heeft omarmd het
bestaan van één vaste objectieve drempelwaarde veronderstelt. Die drempelwaarde is onafhankelijk
van de aard van het gevolg of van het type delict. De Hoge Raad heeft zich evenwel niet willen
vastleggen op de precieze hoogte van die drempelwaarde, en dit met de overweging dat “geen
algemene regels [zijn] te stellen 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 uit te drukken in een percentage.”

13. Dat geen algemene regels zouden zijn te stellen, aldus de Hoge Raad, strookt echter in
theoretisch opzicht niet helemaal met de notie (ik herhaal) dat “het (…) in alle gevallen [zal] moeten
gaan om een kans die naar algemene ervaringsregels aanmerkelijk is te achten.”8 In principe is ‘een
aanmerkelijke kans’ als zodanig te kwantificeren en – dus ook – “uit te drukken in een percentage”.
Niettemin is zeer wel te begrijpen waarom de Hoge Raad geen algemene regels heeft willen stellen
over de exacte grootte van de kans die minimaal is vereist om deze als ‘aanmerkelijk’ te kunnen
betitelen. Dat is namelijk om de strafrechtspraak niet op te zadelen met weinig vruchtbare, oeverloze
discussies over frequenties en statistieken. Met gemillimeter achter de komma is niemand gebaat. In
veruit de meeste gevallen is de grootte van de kans op het intreden van een bepaald gevolg immers
niet wetenschappelijk verantwoord te calculeren, terwijl tegelijkertijd wel degelijk redelijkerwijs mag
worden aangenomen dat het intreden van een bepaald gevolg een reële mogelijkheid betreft die niet
onwaarschijnlijk is, c.q. dat de kans daarop geenszins verwaarloosbaar klein is. Elke kans die groter is
dan zo’n onwaarschijnlijkheid, respectievelijk zo’n kleine kans, is dus een aanmerkelijke kans.

14. Leidend bij de beoordeling van de aanmerkelijkheid van de kans op het gevolg is de vraag of de
kans naar objectieve maatstaven aanwezig kon worden geacht. Doorslaggevend is dus niet de
inschatting van de dader.9 Zoals mijn ambtgenoot Knigge al eens benadrukte, is met name die
objectieve maatstaf van belang ingeval het – zoals in casu – gaat om een poging. Voor een strafbare
poging mag worden geëist dat – ofschoon het gevolg niet is ingetreden – het beschermde rechtsgoed
daadwerkelijk in gevaar is gebracht.10 Vertaald naar de onderhavige zaak betekent dit dat het
toedienen van de hoeveelheid insuline objectief gezien voor de gezondheid van [slachtoffer] zodanig
gevaar moet hebben opgeleverd dat het intreden van zwaar lichamelijk letsel in de vorm van coma en
convulsies niet onwaarschijnlijk was.

15. De bewijsoverwegingen die het hof onder het kopje ‘(voorwaardelijk) opzet’ heeft opgenomen,
hebben voornamelijk betrekking op de subjectieve conditie, oftewel de hierboven als (ii) genoemde
conditie van voorwaardelijk opzet, namelijk de wetenschap zijdens de verdachte dat zijn gedraging de
aanmerkelijke kans op een bepaald gevolg in het leven roept. Het kennelijke oordeel van het hof dat
de voor voorwaardelijk opzet vereiste aanmerkelijke kans zich hier voordeed, kan echter uit de
vaststellingen van het hof wel degelijk worden opgemaakt.

16. Ik laat dat zien door specifieke passages uit de bewijsmiddelen aan te halen. Het hof heeft in de
bewijsvoering onder meer een rapport van internist dr. Banga betrokken. Daaruit heeft het hof in de
eerste plaats kunnen afleiden dat de verdachte aan het slachtoffer grote hoeveelheden, “eerder
honderden eenheden” insuline heeft toegediend. Ik citeer hiertoe uit bewijsmiddel 7: “Een depot-effect
van een aanzienlijke dosis langwerkende insuline (al of niet als combinatiepreparaat van lang- en
kortwerkende insuline) is de meest logische verklaring wanneer uitgegaan wordt van een eenmalige
toediening op 23 november rond 02.00u. (…). De tijd verlopen tussen het veronderstelde moment van
injectie en meting van lage glucosewaarden tot ruim 2 etmalen daarna kan alleen worden verklaard door
toediening van een (veel) hogere dosis insuline, resulterend in een depoteffect. Een depoteffect treedt op
wanneer grote hoeveelheden insuline worden ingespoten. Men moet dan denken aan hoeveelheden in de
orde van vele tientallen, eerder honderden eenheden.”
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17. In de tweede plaats heeft het hof over de gevolgen van het toedienen van dergelijke
hoeveelheden insuline kunnen oordelen dat het optreden van zwaar lichamelijk letsel niet
onwaarschijnlijk was. Dr. Banga merkte daarover blijkens bewijsmiddel 7 op: “De meting van 1,6
mmol/l (meting rond 7 uur door ambulancepersoneel) zou in geval dat er niet medisch was ingegrepen
mogelijk niet het dieptepunt zijn geweest, en op zijn minst zou de hypoglycémie langer aangehouden
hebben. Dit is af te leiden uit de later tijdens opname gemeten lage glucosewaarden, ondanks de in die
episode meermalen toegediende glucose. Dit past bij een depot-effect dat optreedt wanneer een hoeveelheid
insuline nog als een vloeistofbel op de injectieplaats als een soort stuwmeer aanwezig is en waaruit over
een episode langer dan een etmaal nog insuline vrijkomt in de bloedsomloop. De klachten die [slachtoffer] in
de loop van de zondag 23 november heeft gehad, passen bij een aanhoudende hypoglycémie (en mogelijk
waarden lager dan 1,6 mmol/l). Hij was die zondag “erg wankel op zijn benen en voelde zich beroerd en
moe”. Het ontstaan van symptomen is een glijdende schaal. Bij waarden van 1-2 mmol/l kunnen
convulsies en coma optreden. Bij aanhoudende ernstige hypoglycémie met glucosewaarden lager dan 1
mmol/l kan blijvende hersenschade optreden.”

18. Kennelijk heeft het hof op basis van een en ander dus geoordeeld dat er als gevolg van de
toediening van grote hoeveelheden insuline door de verdachte aan het slachtoffer een reële, niet-
onwaarschijnlijke mogelijkheid bestond dat bij het slachtoffer convulsies zouden optreden en/of dat hij
in comateuze toestand zou geraken. Dat oordeel lijkt mij op basis van de bewijsvoering niet
onbegrijpelijk.

19. In zoverre faalt het middel.

20. Over de derde conditie van voorwaardelijk opzet eerst het volgende. Uit de enkele omstandigheid
dat de verdachte wetenschap heeft van de aanmerkelijke kans dat het besproken gevolg zal intreden,
kan niet zonder meer volgen dat hij met zijn gedraging de aanmerkelijke kans op het gevolg bewust
heeft aanvaard, omdat bij die gedraging ook sprake kan zijn van bewuste schuld. Kort gezegd
betekent dit dus dat uit conditie (ii) van voorwaardelijk opzet (de wetenschap van de kans) conditie
(iii) (het aanvaarden van die kans) niet zonder kan meer worden afgeleid. De derde conditie heeft dus
zelfstandige betekenis. 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.11

21. De bewijsvoering van het hof houdt met betrekking tot conditie (iii) in dat de verdachte wilde dat
het slachtoffer een beetje suffig zou worden zodat hij niet meer zou kunnen appen met zijn vriendin,
dat ze de risico’s kende en wist dat je ervan in coma kunt raken. Verder heeft zij verklaard op het idee
te zijn gekomen door een verhaal dat zij op internet had gelezen over een vader die insuline
toediende bij zijn zoontje, waarna die een paar dagen ‘de weg kwijt’ was. Ondanks haar kennis van
de mogelijk ernstige gevolgen van de werking van insuline heeft de verdachte insulinepennen van
haar werk meegenomen met als doel die insuline bij haar toenmalige echtgenoot in te spuiten om “een
paar dagen rust te krijgen”. Het kennelijke oordeel van het hof dat die gedragingen naar hun uiterlijke
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verschijningsvorm moeten worden aangemerkt als zozeer gericht op zwaar lichamelijk letsel dat het
niet anders kan zijn dan dat de verdachte de aanmerkelijke kans daarop bewust heeft aanvaard, lijkt
mij op basis van die bewijsvoering niet onbegrijpelijk.

22. Daaraan doet – anders dan de steller van het middel meent – niet af dat de verdachte de alarmlijn
heeft gebeld voor medische hulp. Zoals uit de bewijsvoering volgt is die keuze immers ingegeven
doordat de verdachte vermoedde dat het slachtoffer – naast de insuline – te kampen had met een
beroerte, omdat zijn mond scheef hing. Bovendien is zij eerst na 29 uur, op het moment dat het
slachtoffer niet meer wakker te krijgen was, tot dat besluit gekomen, en heeft zij het
ambulancepersoneel niet gewaarschuwd dat het slachtoffer (grote) hoeveelheden insuline had
toegediend gekregen.

23. Ook in zoverre faalt het middel.

24. Het tweede middel klaagt dat het hof het beroep op vrijwillige terugtred ten onrechte, althans
ontoereikend gemotiveerd heeft verworpen.

25. Voor zover relevant voor de beoordeling van het middel heeft het hof het volgende overwogen:

“Vrijwillige terugtred

Het hof stelt voorop dat van vrijwillige terugtred in de zin van art. 46b Sr sprake is, indien de verdachte
vrijwillig is teruggetreden voordat het misdrijf is voltooid. Of gedragingen van de verdachte toereikend zijn
om de gevolgtrekking te wettigen dat het misdrijf niet is voltooid ten gevolge van omstandigheden die van
zijn wil afhankelijk zijn, hangt - mede gelet op de aard van het misdrijf - af van de concrete omstandigheden
van het geval. Daarbij verdient opmerking dat voor het aannemen van vrijwillige terugtred in geval van een
voltooide poging veelal een zodanig optreden van de verdachte is vereist dat dit naar aard en tijdstip
geschikt is het intreden van het gevolg te beletten.

Het hof stelt aan de hand van het onderzoek ter terechtzitting vast dat verdachte welbewust insuline bij
aangever heeft geïnjecteerd en hierbij de aanmerkelijke kans op het toebrengen van zwaar lichamelijk letsel
heeft aanvaard. Pas toen verdachte op maandagochtend - ruim een dag na toediening van de insuline - zag
dat het niet goed ging met aangever heeft zij de ambulance gebeld. Zij heeft geen nadere informatie over
aangever aan de ambulancebroeders gegeven en verzwegen dat zij aangever heimelijk geïnjecteerd had met
insuline. Dat men al snel kon constateren dat de glucosewaarden in het bloed erg laag waren en hiernaar
gehandeld heeft, is niet te danken aan verdachte. Het optreden van verdachte in deze, namelijk het enkel
bellen van 112, kan niet worden beschouwd als een naar aard en tijd geschikte gedraging om het intreden
van het gevolg -het ontstaan van zwaar lichamelijk letsel- te beletten. Juist het (tijdig) verstrekken van
informatie over de insulinetoediening was essentieel om adequaat medisch handelen mogelijk te maken en
te bevorderen. Van vrijwillige terugtred door de verdachte is derhalve geen sprake geweest. De door de
verdediging naar voren gebrachte omstandigheid dat verdachte aangever nog wat te eten heeft gegeven
voordat hij meeging met de ambulance, brengt het hof niet tot een ander oordeel.”

26. Artikel 46b Sr luidt:

“Voorbereiding noch poging bestaat indien het misdrijf niet is voltooid tengevolge van omstandigheden van
de wil van de dader afhankelijk.”

27. Bij vrijwillige terugtred gaat het niet om de vraag of de verdachte vrijwillig is teruggetreden
voordat sprake is van een strafbare poging, maar of hij is teruggetreden voordat sprake is van een
voltooid misdrijf. In geval van een voltooide poging is derhalve vrijwillige terugtred in de zin van artikel
46b Sr niet reeds in zijn algemeenheid uitgesloten. Of gedragingen van de verdachte toereikend zijn
om de gevolgtrekking te wettigen dat het misdrijf niet is voltooid ten gevolge van omstandigheden die
van zijn wil afhankelijk zijn, hangt – mede gelet op de aard van het misdrijf – af van de concrete
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omstandigheden van het geval.12, 13 Daarbij verdient opmerking dat voor het aannemen van vrijwillige
terugtred in geval van een voltooide poging veelal een zodanig optreden van de verdachte is vereist
dat dit naar aard en tijdstip geschikt is het intreden van het gevolg te beletten.14 Volgens de Hoge
Raad is bij de beantwoording van de vraag of van zodanig optreden sprake is, mede van belang of en
zo ja in welke mate het waarschijnlijk is dat het gevolg zou zijn ingetreden ná de
uitvoeringshandelingen van de verdachte maar vóór de gedragingen waarop het beroep op vrijwillige
terugtred is gebaseerd. Hoe waarschijnlijker een dergelijk intreden van het gevolg is, des te minder
ligt het in de rede om vrijwillige terugtred aan te nemen.15

28. Laatstgenoemde factor moet, anders dan de steller van het middel wil, niet zo strikt worden
opgevat dat het hof daaraan met zoveel woorden aandacht moet besteden, wil zijn oordeel dat geen
sprake is geweest van vrijwillige terugtred in cassatie de begrijpelijkheidstoets kunnen doorstaan. Uit
de overwegingen van het hof kan immers worden opgemaakt dat het beroep op vrijwillige terugtred in
dit geval reeds afstuit op de ongeschiktheid van de gedragingen van de verdachte om het intreden
van het gevolg te beletten. Daaraan is ten grondslag gelegd dat de handelingen van de verdachte
waarop het beroep is gebaseerd pas een ruime dag (29 uur) na het toedienen van de insuline hebben
plaatsgevonden, terwijl de verdachte bij het arriveren van de hulpdiensten geen aanwijzingen heeft
gegeven die adequaat medisch handelen op enige wijze had kunnen bespoedigen. Blijkens de
vaststellingen verkeerde het slachtoffer bij het arriveren van de hulp al in een zodanige toestand dat
medisch handelen – in de vorm van toediening van glucose – ook daadwerkelijk nodig was om hem
weer ‘bij’ te laten komen, terwijl hij al de hele dag beroerd was. De bloedsuikerwaarde van het
slachtoffer was ten tijde van de meting bij arriveren van de hulpdiensten reeds tot 1,6 mmol/l gedaald.
Weliswaar hadden de bloedsuikerwaarden van het slachtoffer volgens deskundige Banga, gelet op de
depotwerking die blijkt uit het latere verloop daarvan, op dat moment mogelijk nog niet hun laagste
punt bereikt, maar was deze wel reeds tot een dusdanig niveau gedaald dat coma en convulsies
konden optreden. Daarin ligt besloten dat geenszins onwaarschijnlijk was dat de gevolgen van de
handelingen van de verdachte reeds vóór het inroepen van hulp hun intrede zouden hebben gedaan.

29. Ook overigens is het oordeel van het hof dat de gedragingen van de verdachte naar aard en
tijdstip ongeschikt waren het intreden van het gevolg te beletten niet onbegrijpelijk, gelet op het
verzwijgen van de nodige informatie om adequaat medisch ingrijpen door de hulpdiensten te
bespoedigen.16 Daarmee heeft de verdachte het al dan niet intreden van de gevolgen nog langer
laten bepalen door niet van haar wil afhankelijke omstandigheden. De snelle diagnose en
daaropvolgende toediening van glucose doen daaraan niet af. Dat het ambulancepersoneel “ook
zonder die informatie heel wel in staat [is] gebleken ‘adequaat medisch te handelen’” vormt immers juist
een contra-indicatie voor de vaststelling dat het misdrijf niet is voltooid ten gevolge van
omstandigheden van de wil van de dader afhankelijk.

30. Het oordeel van het hof dat zich niet het geval voordoet dat het misdrijf niet is voltooid ten
gevolge van omstandigheden van de wil van de dader afhankelijk, geeft gelet op het voorgaande
geen blijk van een onjuiste rechtsopvatting en noopte evenmin tot een nadere motivering.

31. Het middel faalt.

32. Beide middelen falen.

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

34. Deze conclusie strekt tot verwerping van het beroep.

De procureur-generaal

bij de Hoge Raad der Nederlanden
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16 Vgl. de recente conclusie van mijn ambtgenoot Harteveld van 14 januari 2020,
ECLI:NL:PHR:2020:21.
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Datum uitspraak 19-05-2020
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Zaaknummer 18/04831

Formele relaties In cassatie op : ECLI:NL:GHSHE:2018:4565 
Conclusie: ECLI:NL:PHR:2020:151 

Rechtsgebieden Strafrecht

Bijzondere kenmerken Cassatie

Inhoudsindicatie
Poging doodslag op destijds (bijna) 4-jarige dochter d.m.v. verwurging, art. 287
Sr. Vrijwillige terugtred a.b.i. art. 46b Sr? HR herhaalt relevante overwegingen uit
ECLI:NL:HR:2007:AZ6709, inhoudende dat antwoord op vraag of gedragingen
van verdachte gevolgtrekking wettigen dat misdrijf niet is voltooid t.g.v.
omstandigheden die van zijn wil afhankelijk zijn (mede gelet op aard van misdrijf)
afhangt van concrete omstandigheden van het geval en dat in geval van voltooide
poging voor aannemen van vrijwillige terugtred veelal zodanig optreden van
verdachte is vereist dat dit naar aard en tijdstip geschikt is intreden van gevolg te
beletten. Hof heeft beroep op vrijwillige terugtred bestaande uit het enkele loslaten
van de hals verworpen. Hof heeft daarbij in aanmerking genomen dat (i) verdachte
enige tijd en waarschijnlijk gedurende ten minste 15 seconden i.h.k.v. omsnoerende
en/of samendrukkende krachtsinwerking(en) op de hals van haar dochtertje de
afvloed van aderlijk bloed van het hoofd heeft belemmerd, (ii) bij een kind de dood
zeer snel - binnen enkele seconden - kan intreden bij samendrukkend en/of
omsnoerend geweld op de hals, en (iii) verdachte geen openheid van zaken heeft
willen geven over wat er is gebeurd tijdens avond en nacht waarin
bewezenverklaard handelen heeft plaatsgevonden. ‘s Hofs hierop gebaseerde
oordeel dat beroep op vrijwillige terugtred moet worden verworpen omdat het
enkele stoppen met uitvoeringshandelingen naar aard en tijdstip niet geschikt was
om intreden van dat gevolg te beletten, getuigt niet van een onjuiste rechtsopvatting
en is niet onbegrijpelijk. Volgt verwerping.

Vindplaatsen Rechtspraak.nl 
SR-Updates.nl 2020-0180 met annotatie van J.H.J. Verbaan 
NJB 2020/1392 
RvdW 2020/663 
NJ 2021/377 met annotatie van H.D. Wolswijk 

Uitspraak

HOGE RAAD DER NEDERLANDEN

ECLI:NL:HR:2020:903
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2.2.1

2.2.2

2.1

STRAFKAMER

Nummer 18/04831

Datum 19 mei 2020

ARREST

op het beroep in cassatie tegen een arrest van het gerechtshof 's-Hertogenbosch van 5 november
2018, nummer 20/001811-17, in de strafzaak

tegen

[verdachte],

geboren te [geboorteplaats] op [geboortedatum] 1992,

hierna: de verdachte.

Het beroep is ingesteld door de verdachte. Namens deze heeft J.W. Heemskerk, advocaat te
Roermond, bij schriftuur cassatiemiddelen 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.

Het cassatiemiddel richt zich tegen de verwerping door het hof van het verweer dat wat betreft
het onder 1 bewezenverklaarde sprake is van vrijwillige terugtred als bedoeld in artikel 46b van
het Wetboek van Strafrecht (hierna: Sr).

Ten laste van de verdachte is onder 1 bewezenverklaard dat:

“zij omstreeks de periode van 29 juli 2016 tot en met 02 augustus 2016, in de gemeente
Echt-Susteren, in elk geval in het arrondissement Limburg, ter uitvoering van het door
verdachte voorgenomen misdrijf om [slachtoffer] opzettelijk van het leven te beroven, met
dat opzet voornoemde [slachtoffer] meermalen, althans eenmaal heeft gewurgd en/of heeft
verstikt, terwijl de uitvoering van dat voorgenomen misdrijf niet is voltooid.”

Deze bewezenverklaring steunt op onder meer het volgende bewijsmiddel:

“8.

Afzonderlijk opgemaakte rapportage Medisch Forensisch Onderzoek van een bijna 4 jaar oud

1 Procesverloop in cassatie

2 Beoordeling van het eerste cassatiemiddel
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2.2.3

meisje, opgemaakt op 2 mei 2017, voor zover inhoudende, zakelijk weergegeven:

(blz. 3)

Korte omschrijving van de zaak

Uit de ontvangen stukken wordt afgeleid dat [slachtoffer], geboren op [geboortedatum]
2012, op of omstreeks 31 juli 2016 mogelijk zou zijn gewurgd.

Dit NFI-onderzoek is aangevraagd om het geheel aan medische bevindingen medisch-
forensisch te duiden.

(Blz. 10)

Medische bevindingen, 1-2 augustus 2016

Bij forensisch-medisch onderzoek door de FPKM op 2 augustus 2016 (hof: zie bewijsmiddel 6)
werden veel kleine rode puntvormige bloeduitstortingen in het niveau van de huid
(=petechiën) verspreid over het hoofd beschreven en 2 bloedingen in het oogwit links. Deze
petechiën en bloedingen in het oogwit zijn voor ondergetekende als zodanig herkenbaar op
het door de FPKM verstrekte fotomateriaal.

Algemene informatie

blad 7

Hierna volgt een samenvatting van literatuurgegevens over petechiën.

(Blz. 11)

Op basis van de literatuur wordt ervan uitgegaan dat er minstens circa 15-30 seconden
afvloedbelemmering van bloed in het hoofd moet zijn geweest alvorens petechiën vrijwel
direct tot na hooguit enkele minuten verspreid over het gelaat zichtbaar kunnen worden.

(Blz. 12)

Beoordeling in deze situatie

De combinatie van aantal, verspreiding en clustering van petechiën vanaf de hals over het
hoofd en mogelijk de 2 oogwitbloedingen links, op 2 augustus 2016 bij dit kind zonder
onderliggende medische aandoening, is zeer suspect voor doorgemaakte
afvloedbelemmering van aderlijk bloed van het hoofd gedurende enige tijd (waarschijnlijk
minimaal 15 seconden).

Een gemelde toedracht, betreffende (lang) in of onder een kussen slapen is geen verklaring
voor het ontstaan van de petechiën en oogwitbloedingen.

(Blz. 14)

Een medische oorzaak, slapen met het gezicht onder, op of in een kussen,
dragen/vastpakken van het kind kunnen als uitgesloten worden beschouwd als oorzaak voor
de petechiën verspreid over het hoofd vanaf de hals rechts/zijwaarts en van de 2
oogwitbloedingen links.

De aanwezigheid van veel petechiën op de desbetreffende delen van het hoofd/halsgebied
is zeer suspect voor een heftig doorgemaakt incident bestaande uit afvloedbelemmering van
bloed uit het hoofd in het kader van omsnoerende en/of samendrukkende
krachtsinwerking(en) op de hals.

(Blz. 14)

Hoe lang moet een verwurging duren voordat een kind daadwerkelijk overlijdt?

Overigens kan de dood zeer snel intreden (seconden) bij samendrukkend en/of omsnoerend
geweld op de hals.”

Volgens het proces-verbaal van de terechtzitting in hoger beroep van 8 januari 2018 heeft
de raadsman van de verdachte daar het woord gevoerd overeenkomstig de pleitnota die
aan het proces-verbaal is gehecht. Deze pleitnota houdt in:

“Ontslag van alle rechtsvervolging

Voor het geval u mijn primaire verweer onverhoopt niet volgt, stel ik mij op het standpunt dat
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er in deze zaak sprake is van vrijwillige terugtred als gevolg waarvan ontslag van alle
rechtsvervolging dient te volgen. Als cliënte al een poging heeft ondernomen om [slachtoffer]
te doden of zwaar lichamelijk letsel toe te brengen, dan heeft zij deze poging op enig
moment vrijwillig gestaakt. (...)

Vrijwillige terugtred: keuzemogelijkheid

Vrijwillige terugtred vereist een spontane besluitvorming op het moment dat de dader nog
de werkelijke keuze had tussen doorgaan of stoppen. Het is zeer aannemelijk dat die
keuzemogelijkheid in dit geval aanwezig was. Immers, het doden van een jong kind dat
weerloos is en versuft door haar slaap, zou voor een volwassene fysiek geen probleem
moeten zijn. Dit is zelfs het geval indien daarbij in aanmerking wordt genomen dat cliënte
aan fibromyalgie lijdt. De klachten van mensen die aan fibromyalgie lijden, zijn namelijk niet
van dien aard dat het daardoor fysiek onmogelijk zou zijn om een jong kind te wurgen of te
verstikken. Het overwicht van een volwassene is in zo’n situatie dermate groot dat
ziekteverschijnselen zoals vermoeidheid, stijfheid van spieren of lichaamspijn dit overwicht
niet opheffen. Als een hand of arm van de volwassene het al zou laten afweten, kan de
verwurging of verstikking van het kind bovendien met een ander lichaamsdeel
teweeggebracht worden.

Feit is dat [slachtoffer] weliswaar letsel heeft opgelopen in de vorm van petechiën en een
bloeding in het linkeroog, maar dat dit letsel gelukkig snel is verdwenen. [slachtoffer] heeft
geen blijvend lichamelijk letsel opgelopen. Op grond daarvan dient geconcludeerd te worden
dat er sprake is van een onvoltooide poging en dat de verwurging of verstikking (dus) is
gestopt op een moment waarop er daadwerkelijk nog een keuze bestond tussen stoppen of
doorgaan.

De omstandigheid dat er, onder verwijzing naar de literatuur, waarschijnlijk minstens 15
seconden is gewurgd en de omstandigheid dat de dood in geval van een reflexmatige
hartritmestoornis al binnen enkele seconden kán intreden, maakt dat niet anders. Niet het
feit dat het fout had kúnnen aflopen, maar de werkelijke situatie, dient namelijk
doorslaggevend te zijn voor de vraag of er werkelijk een keuze bestond tussen stoppen of
doorgaan. In dat kader is bovendien van belang dat onduidelijk is hoe lang de
afvloedbelemmering van aderlijk bloed van het hoofd moet duren voordat het zeer
waarschijnlijk is dat de dood zal intreden. Is dat een kwestie van seconden of een kwestie
van minuten? We weten het niet. De stelling in de appelschriftuur van het openbaar
ministerie, inhoudende dat [slachtoffer] zo lang werd gewurgd dat een kind, gemeten naar
algemene ervaringsregels, normaal gesproken al zou zijn overleden, vindt geen steun in de
verklaringen van de deskundigen en/of literatuur.

Van een voltooide poging, waar het openbaar ministerie vanuit gaat, is in elk geval geen
sprake. Er was geen sprake van een voltooide, maar mislukte, poging (categorie B) of van
een voltooide, maar nog niet mislukte, poging (categorie D). In beide gevallen moet de dader
er alles aan hebben gedaan om het misdrijf te voltooien. Bijbehorende scenario’s, waarin
cliënte dacht dat [slachtoffer] reeds dood was, waarin [slachtoffer] bewusteloos is geraakt,
waarin later duidelijk wordt dat [slachtoffer] hersenletsel aan het incident heeft
overgehouden of waarin cliënte mazzel had dat het gevolg niet is ingetreden, vinden geen
ondersteuning in het dossier. Overigens komt het de verdediging vreemd voor dat het
openbaar ministerie in haar appelschriftuur het “Kopje Onder-arrest” aanhaalt, nu de kern
van dat arrest juist is dat er sprake was van vrijwillige terugtred omdat op basis van de
informatie in het dossier niet uitgesloten kon worden dat de verdachte vrijwillig was
teruggetreden. De parallel met de zaak van cliënte is er dus wel, maar werkt ten voordele
van het standpunt van de verdediging. In het “Kopje Onder-arrest” werd de poging van de
verdachte door de Hoge Raad helemaal niet gekwalificeerd als voltooid of onvoltooid; dat
deed het gerechtshof in die zaak ook niet.

Vrijwillige terugtred: vrijwilligheid

Op basis van het dossier is het zeer aannemelijk dat de dader vrijwillig tot inkeer is
gekomen. Hoewel cliënte daarover geen verklaring heeft afgelegd, zij ontkent immers dat zij
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heeft geprobeerd [slachtoffer] te wurgen, kan haar wil probleemloos uit andere feiten en
omstandigheden afgeleid worden. Ik noem bijvoorbeeld een afscheidsbrief en eerdere
negatieve uitlatingen van cliënte die betrekking hebben op beide kinderen. Die informatie, in
combinatie met het feit dat slechts één kind tekenen van een verwurging of verstikking
vertoonde én het feit dat cliënte in e-mails aan haar advocaat en gezinsvoogd in de bewuste
nacht aangaf dat zij haar kinderen niet kwijt wilde, duidt op een vrijwillige keuze om de
eerdere uitlatingen toch niet in de praktijk te brengen. Het duidt op een tweestrijd. Een
innerlijke tweestrijd die geleid heeft tot een begin van uitvoering én tot het tijdig beëindigen
van de poging.

In dat kader gaat de in de appelschriftuur door het openbaar ministerie gemaakte
vergelijking met de proceshouding van een verdachte in zaak van de rechtbank Limburg,
waarin op 17 september 2013 uitspraak werd gedaan, niet op. In deze casus liep het beroep
op vrijwillige terugtred spaak op de voltooidheid van de poging: de dader wurgde het
slachtoffer namelijk totdat zij geen teken van leven meer gaf, waarna hij geen medische hulp
inschakelde, terwijl zonder ingrijpen van medici het slachtoffer, anders dan in de zaak van
cliënte, zeer waarschijnlijk zou zijn overleden. De proceshouding van de dader in die casus,
hoewel vergelijkbaar met die van cliënte, gaf niet de doorslag.

Terwijl het dossier volop aanknopingspunten biedt voor de zojuist genoemde tweestrijd,
komt uit het dossier geen enkele concrete omstandigheid naar voren die duidt op een
uitwendige prikkel om de poging te staken. In de appelschriftuur van het openbaar ministerie
worden diverse uitwendige prikkels bedacht, maar zonder concrete aanwijzingen is het
bestaan van deze uitwendige prikkels stuk voor stuk niet aannemelijk. Nu uit het dossier niet
blijkt van de invloed van uitwendige prikkels, is het staken van de poging uit innerlijke
motivatie de enige denkbare conclusie, zoals de rechtbank terecht heeft geredeneerd. In
mijn in eerste aanleg aangehaalde uitspraak van de rechtbank Groningen, en dus ook in het
hiervoor genoemde “Kopje Onder-arrest”, werd terecht op vergelijkbare wijze geredeneerd.

Mocht u oordelen dat cliënte een poging heeft ondernomen om [slachtoffer] te doden of
zwaar lichamelijk letsel toe te brengen, dan is de enige juiste conclusie dus dat zij vrijwillig is
teruggetreden, waardoor ontslag van alle rechtsvervolging dient te volgen.”

Het Hof heeft dit het verweer als volgt verworpen:

“Het hof stelt voorop dat voor het aannemen van vrijwillige terugtred veelal is vereist een
zodanig optreden van verdachte dat dit naar aard en tijdstip geschikt is het intreden van het
gevolg te beletten. Van belang is dan of en zo ja in welke mate het waarschijnlijk is dat het
gevolg zou zijn ingetreden ná verdachtes uitvoeringshandelingen maar vóór de gedragingen
waarop het beroep op vrijwillige terugtred is gebaseerd. Hoe waarschijnlijker een dergelijk
intreden van het gevolg is, des te minder ligt het in de rede om vrijwillige terugtred aan te
nemen.

Hiervoor heeft het hof vastgesteld dat uit medisch onderzoek van het NFI bij [slachtoffer] is
vastgesteld dat gelet op de combinatie van aantal, verspreiding en clustering van petechien
vanaf de hals over het hoofd en mogelijk de 2 oogwitbloedingen bij haar zeer suspect zijn
voor doorgemaakte afvloedbelemmering van aderlijk bloed van het hoofd gedurende enige
tijd en wel waarschijnlijk gedurende minimaal 15 seconden. (blz. 12 rapport)

Voormelde vaststelling in het NFI rapport in samenhang met de ervaringsregel eveneens
weergegeven in het desbetreffende rapport (blz. 14) dat de dood bij een kind zeer snel kan
intreden (binnen enkele seconden) bij samendrukkend en/of omsnoerend geweld op de hals,
maakt naar het oordeel van het hof veel waarschijnlijker dat ten gevolge van de
uitvoeringshandelingen van verdachte de dood zou zijn ingetreden dan dat dit gevolg zou
zijn uitgebleven. Dat het gevolg is uitgebleven komt naar het oordeel van het hof niet door
een gedraging van verdachte om het intreden van dit gevolg te beletten maar door een
omstandigheid buiten de invloedssfeer van verdachte gelegen. Het hof acht daarbij van
belang dat verdachte geen openheid van zaken heeft willen geven omtrent hetgeen in de
bewuste avond en nacht is voorgevallen. Door de verdediging is enkel gesteld dat het niet
anders kan dan dat de verdachte de poging op enig moment heeft gestaakt en wel op een
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moment waarop er nog daadwerkelijk een keuze bestond tussen stoppen of doorgaan (zie
pag. 2 en 3 pleitnota). Nog afgezien van het feit dat deze stelling niet is onderbouwd, volgt
uit de vorenstaande bevindingen van het NFI dat deze stelling niet juist is. Daaruit volgt
immers dat het enkele loslaten van de hals van het slachtoffer naar de aard en het tijdstip
waarop dit moet hebben plaatsgevonden - minimaal 15 seconden na het dichthouden van de
hals van [slachtoffer] - niet geschikt was om het intreden van het gevolg - de dood - te
beletten.

Gelet op al het vorenstaande is het hof anders dan de rechtbank en de verdediging van
oordeel dat er sprake is van een voltooide poging zodat er van vrijwillige terugtred geen
sprake meer kon zijn. Het andersluidende verweer van de verdediging wordt verworpen.”

Artikel 46b Sr luidt:

“Voorbereiding noch poging bestaat indien het misdrijf niet is voltooid tengevolge van
omstandigheden van de wil van de dader afhankelijk.”

Bij de beoordeling van het middel moet het volgende worden vooropgesteld. Of gedragingen van
de verdachte de gevolgtrekking wettigen dat het misdrijf niet is voltooid ten gevolge van
omstandigheden die van zijn wil afhankelijk zijn, hangt - mede gelet op de aard van het misdrijf -
af van de concrete omstandigheden van het geval. Daarbij verdient opmerking dat in geval van
een voltooide poging voor het aannemen van vrijwillige terugtred veelal een zodanig optreden van
de verdachte is vereist dat dit naar aard en tijdstip geschikt is het intreden van het gevolg te
beletten (vgl. HR 13 maart 2007, ECLI:NL:HR:2007:AZ6709).

Het hof heeft het beroep op vrijwillige terugtred bestaande uit het enkele loslaten van de hals
verworpen. Het hof heeft daarbij in aanmerking genomen dat (i) de verdachte enige tijd en
waarschijnlijk gedurende ten minste vijftien seconden in het kader van omsnoerende en/of
samendrukkende krachtsinwerking(en) op de hals van [slachtoffer] de afvloed van aderlijk bloed
van het hoofd heeft belemmerd, (ii) bij een kind de dood zeer snel - binnen enkele seconden - kan
intreden bij samendrukkend en/of omsnoerend geweld op de hals, en (iii) de verdachte geen
openheid van zaken heeft willen geven over wat er is gebeurd tijdens de avond en de nacht
waarin het bewezenverklaarde handelen heeft plaatsgevonden. Het hierop gebaseerde oordeel
van het hof dat het beroep op vrijwillige terugtred moet worden verworpen omdat het enkele
stoppen met de uitvoeringshandelingen naar aard en tijdstip niet geschikt was om het intreden
van dat gevolg te beletten, getuigt niet van een onjuiste rechtsopvatting en is niet onbegrijpelijk.

Het cassatiemiddel faalt.

De Hoge Raad heeft de klachten over de uitspraak van het hof beoordeeld. De uitkomst hiervan is dat
deze klachten niet kunnen leiden tot vernietiging van die uitspraak. De Hoge Raad hoeft niet te
motiveren waarom hij tot dit oordeel is gekomen. Bij de beoordeling van deze klachten is het namelijk
niet nodig om antwoord te geven op vragen die van belang zijn voor de eenheid of de ontwikkeling
van het recht (zie artikel 81 lid 1 van de Wet op de rechterlijke organisatie).

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 artikel 6 lid 1 van het Europees Verdrag tot bescherming van de
rechten van de mens en de fundamentele vrijheden is overschreden. Dit moet leiden tot vermindering
van de opgelegde gevangenisstraf van vier jaren.

3 Beoordeling van het tweede cassatiemiddel

4 Ambtshalve beoordeling van de uitspraak van het hof

5 Beslissing
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De Hoge Raad:

- vernietigt de uitspraak van het hof, 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 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 19 mei 2020.
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hierna: de verdachte.

1.  Het gerechtshof ’s-Hertogenbosch heeft bij arrest van 5 november 2018 de verdachte wegens
“poging tot doodslag” veroordeeld tot een gevangenisstraf voor de duur van vier jaren met aftrek
als bedoeld in art. 27(a) Sr en gelast dat de verdachte ter beschikking wordt gesteld en van
overheidswege zal worden verpleegd. Voorts heeft het hof de teruggave gelast van de in beslag
genomen, maar nog niet teruggegeven voorwerpen als genoemd in het arrest.

2.  Namens de verdachte heeft mr. J.W. Heemskerk, advocaat te Roermond, twee middelen van
cassatie voorgesteld.

3.  Het eerste middel klaagt over ’s hof verwerping van het door de verdediging gevoerde uitdrukkelijk
onderbouwde verweer dat sprake is van vrijwillige terugtred en dat als gevolg daarvan de
verdachte ter zake van feit 1 moet worden ontslagen van alle rechtsvervolging.

4.  Ten laste van de verdachte is onder 1 bewezenverklaard dat:

“zij omstreeks de periode van 29 juli 2016 tot en met 02 augustus 2016, in de gemeente Echt-
Susteren, in elk geval in het arrondissement Limburg, ter uitvoering van het door verdachte
voorgenomen misdrijf om [slachtoffer] opzettelijk van het leven te beroven, met dat opzet
voornoemde [slachtoffer] meermalen, althans eenmaal heeft gewurgd en/of heeft verstikt, terwijl de
uitvoering van dat voorgenomen misdrijf niet is voltooid.”

5. De bewezenverklaring steunt op de bewijsoverwegingen in het arrest van het hof (p. 4-7) en op de
in de aanvulling van 16 april 2019 op dit arrest opgenomen bewijsmiddelen.

6. Het in het middel bedoelde verweer luidt blijkens de ter terechtzitting in hoger beroep van 8 januari
2018 door de verdediging overgelegde pleitnota als volgt (vetgedrukt in het origineel en onder
weglating van voetnoten):

“Ontslag van alle rechtsvervolging

Voor het geval u mijn primaire verweer onverhoopt niet volgt, stel ik mij op het standpunt dat er in
deze zaak sprake is van vrijwillige terugtred als gevolg waarvan ontslag van alle rechtsvervolging
dient te volgen. Als cliënte al een poging heeft ondernomen om [slachtoffer] te doden of zwaar
lichamelijk letsel toe te brengen, dan heeft zij deze poging om enig moment vrijwillig gestaakt. […]

Vrijwillige terugtred: keuzemogelijkheid

Vrijwillige terugtred vereist een spontane besluitvorming op het moment dat de dader nog de
werkelijke keuze had tussen doorgaan of stoppen. Het is zeer aannemelijk dat die keuzemogelijkheid
in dit geval aanwezig was. Immers, het doden van een jong kind dat weerloos is en versuft door haar
slaap, zou voor een volwassene fysiek geen probleem moeten zijn. Dit is zelfs het geval indien daarbij
in aanmerking wordt genomen dat cliënte aan fibromyalgie lijdt. De klachten van mensen die aan
fibromyalgie lijden, zijn namelijk niet van dien aard dat het daardoor fysiek onmogelijk zou zijn om een
jong kind te wurgen of te verstikken. Het overwicht van een volwassene is in zo’n situatie dermate
groot dat ziekteverschijnselen zoals vermoeidheid, stijfheid van spieren of lichaamspijn dit overwicht
niet opheffen. Als een hand of arm van de volwassene het al zou laten afweten, kan de verwurging of
verstikking van het kind bovendien met een ander lichaamsdeel teweeggebracht worden.

Feit is dat [slachtoffer] weliswaar letsel heeft opgelopen in de vorm van petechiën en een bloeding in
het linkeroog, maar dat dit letsel gelukkig snel is verdwenen. [slachtoffer] heeft geen blijvend
lichamelijk letsel opgelopen. Op grond daarvan dient geconcludeerd te worden dat er sprake is van
een onvoltooide poging en dat de verwurging of verstikking (dus) is gestopt op een moment waarop
er daadwerkelijk nog een keuze bestond tussen stoppen of doorgaan.

De omstandigheid dat er, onder verwijzing naar de literatuur, waarschijnlijk minstens 15 seconden is
gewurgd en de omstandigheid dat de dood in geval van een reflexmatige hartritmestoornis al binnen
enkele seconden kan intreden, maakt dat niet anders. Niet het feit dat het fout had kunnen aflopen,
maar de werkelijke situatie, dient namelijk doorslaggevend te zijn voor de vraag of er werkelijk een
keuze bestond tussen stoppen of doorgaan. In dat kader is bovendien van belang dat onduidelijk is
hoe lang de afvloedbelemmering van aderlijk bloed van het hoofd moet duren voordat het zeer
waarschijnlijk is dat de dood zal intreden. Is dat een kwestie van seconden of een kwestie van
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minuten? We weten het niet. De stelling in de appelschriftuur van het openbaar ministerie,
inhoudende dat [slachtoffer] zo lang werd gewurgd dat een kind, gemeten naar algemene
ervaringsregels, normaal gesproken al zou zijn overleden, vindt geen steun in de verklaringen van de
deskundigen en/of literatuur.

Van een voltooide poging, waar het openbaar ministerie vanuit gaat, is in elk geval geen sprake. Er
was geen sprake van een voltooide, maar mislukte, poging (categorie B) of van een voltooide, maar
nog niet mislukte, poging (categorie D). In beide gevallen moet de dader er alles aan hebben gedaan
om het misdrijf te voltooien. Bijbehorende scenario’s, waarin cliënte dacht dat [slachtoffer] reeds dood
was, waarin [slachtoffer] bewusteloos is geraakt, waarin later duidelijk wordt dat [slachtoffer]
hersenletsel aan het incident heeft overgehouden of waarin cliënte mazzel had dat het gevolg niet is
ingetreden, vinden geen ondersteuning in het dossier. Overigens komt het de verdediging vreemd
voor dat het openbaar ministerie in haar appelschriftuur het “Kopje Onder-arrest” aanhaalt, nu de
kern van dat arrest juist is dat er sprake was van vrijwillige terugtred omdat op basis van de
informatie in het dossier niet uitgesloten kon worden dat de verdachte vrijwillig was teruggetreden.
De parallel met de zaak van cliënte is er dus wel, maar werkt ten voordele van het standpunt van de
verdediging. In het “Kopje Onder-arrest” werd de poging van de verdachte door de Hoge Raad
helemaal niet gekwalificeerd als voltooid of onvoltooid; dat deed het gerechtshof in die zaak ook niet.

Vrijwillige terugtred: vrijwilligheid

Op basis van het dossier is het zeer aannemelijk dat de dader vrijwillig tot inkeer is gekomen. Hoewel
cliënte daarover geen verklaring heeft afgelegd, zij ontkent immers dat zij heeft geprobeerd
[slachtoffer] te wurgen, kan haar wil probleemloos uit andere feiten en omstandigheden afgeleid
worden. Ik noem bijvoorbeeld een afscheidsbrief en eerdere negatieve uitlatingen van cliënte die
betrekking hebben op beide kinderen. Die informatie, in combinatie met het feit dat slechts één kind
tekenen van een verwurging of verstikking vertoonde én het feit dat cliënte in e-mails aan haar
advocaat en gezinsvoogd in de bewuste nacht aangaf dat zij haar kinderen niet kwijt wilde, duidt op
een vrijwillige keuze om de eerdere uitlatingen toch niet in de praktijk te brengen. Het duidt op een
tweestrijd. Een innerlijke tweestrijd die geleid heeft tot een begin van uitvoering én tot het tijdig
beëindigen van de poging.

In dat kader gaat de in de appelschriftuur door het openbaar ministerie gemaakte vergelijking met de
proceshouding van een verdachte in zaak van de rechtbank Limburg, waarin op 17 september 2013
uitspraak werd gedaan, niet op. In deze casus liep het beroep op vrijwillige terugtred spaak op de
voltooidheid van de poging: de dader wurgde het slachtoffer namelijk totdat zij geen teken van leven
meer gaf, waarna hij geen medische hulp inschakelde, terwijl zonder ingrijpen van medici het
slachtoffer, anders dan in de zaak van cliënte, zeer waarschijnlijk zou zijn overleden. De
proceshouding van de dader in die casus, hoewel vergelijkbaar met die van cliënte, gaf niet de
doorslag.

Terwijl het dossier volop aanknopingspunten biedt voor de zojuist genoemde tweestrijd, komt uit het
dossier geen enkele concrete omstandigheid naar voren die duidt op een uitwendige prikkel om de
poging te staken. In de appelschriftuur van het openbaar ministerie worden diverse uitwendige
prikkels bedacht, maar zonder concrete aanwijzingen is het bestaan van deze uitwendige prikkels
stuk voor stuk niet aannemelijk. Nu uit het dossier niet blijkt van de invloed van uitwendige prikkels, is
het staken van de poging uit innerlijke motivatie de enige denkbare conclusie, zoals de rechtbank
terecht heeft geredeneerd. In mijn in eerste aanleg aangehaalde uitspraak van de rechtbank
Groningen, en dus ook in het hiervoor genoemde “Kopje Onder-arrest”, werd terecht op vergelijkbare
wijze geredeneerd.

Mocht u oordelen dat cliënte een poging heeft ondernomen om [slachtoffer] te doden of zwaar
lichamelijk letsel toe te brengen, dan is de enige juiste conclusie dus dat zij vrijwillig is teruggetreden,
waardoor ontslag van alle rechtsvervolging dient te volgen.”

7. Het hof heeft dit verweer verworpen en zijn beslissing als volgt gemotiveerd (onderstreept in het
origineel):

“Strafbaarheid van de verdachte
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De verdediging heeft zich op het standpunt gesteld dat de rechtbank op juiste gronden de verdachte
heeft ontslagen van alle rechtsvervolging omdat zij vrijwillig zou zijn teruggetreden waardoor de
strafbaarheid aan het handelen van verdachte is ontvallen.

Het hof stelt voorop dat voor het aannemen van vrijwillige terugtred veelal is vereist een zodanig
optreden van verdachte dat dit naar aard en tijdstip geschikt is het intreden van het gevolg te
beletten. Van belang is dan of en zo ja in welke mate het waarschijnlijk is dat het gevolg zou zijn
ingetreden na verdachtes uitvoeringshandelingen maar vóór de gedragingen waarop het beroep op
vrijwillige terugtred is gebaseerd. Hoe waarschijnlijker een dergelijk intreden van het gevolg is, des te
minder ligt het in de rede om vrijwillige terugtred aan te nemen.

Hiervoor heeft het hof vastgesteld dat uit medisch onderzoek van het NFI bij [slachtoffer] is
vastgesteld dat gelet op de combinatie van aantal, verspreiding en clustering van petechien vanaf de
hals over het hoofd en mogelijk de 2 oogwitbloedingen bij haar zeer suspect zijn voor doorgemaakte
afvloedbelemmering van aderlijk bloed van het hoofd gedurende enige tijd en wel waarschijnlijk
gedurende minimaal 15 seconden. (blz. 12 rapport)

Voormelde vaststelling in het NFI rapport in samenhang met de ervaringsregel eveneens
weergegeven in het desbetreffende rapport (blz. 14) dat de dood bij een kind zeer snel kan intreden
(binnen enkele seconden) bij samendrukkend en/of omsnoerend geweld op de hals, maakt naar het
oordeel van het hof veel waarschijnlijker dat ten gevolge van de uitvoeringshandelingen van
verdachte de dood zou zijn intreden dan dat dit gevolg zou zijn uitgebleven. Dat het gevolg is
uitgebleven komt naar het oordeel van het hof niet door een gedraging van verdachte om het
intreden van dit gevolg te beletten maar door een omstandigheid buiten de invloedssfeer van
verdachte gelegen. Het hof acht daarbij van belang dat verdachte geen openheid van zaken heeft
willen geven omtrent hetgeen in de bewuste avond en nacht is voorgevallen. Door de verdediging is
enkel gesteld dat het niet anders kan dan dat de verdachte de poging op enig moment heeft gestaakt
en wel op een moment waarop er nog daadwerkelijk een keuze bestond tussen stoppen of doorgaan
(zie pag. 2 en 3 pleitnota). Nog afgezien van het feit dat deze stelling niet is onderbouwd, volgt uit de
vorenstaande bevindingen van het NFI dat deze stelling niet juist is. Daaruit volgt immers dat het
enkele loslaten van de hals van het slachtoffer naar de aard en het tijdstip waarop dit moet hebben
plaatsgevonden - minimaal 15 seconden na het dichthouden van de hals van [slachtoffer] - niet
geschikt was om het intreden van het gevolg - de dood - te beletten.

Gelet op al het vorenstaande is het hof anders dan de rechtbank en de verdediging van oordeel dat er
sprake is van een voltooide poging zodat er van vrijwillige terugtred geen sprake meer kon zijn. Het
andersluidende verweer van de verdediging wordt verworpen.

(…)”

8. De steller van het middel klaagt dat het hof het namens de verdachte gedane beroep op ‘vrijwillige
terugtred’ ten onrechte, dan wel niet begrijpelijk heeft verworpen. De rapportage Medisch Forensisch
Onderzoek is door het hof immers verkeerd geïnterpreteerd en voorts heeft het hof niet begrijpelijk
geoordeeld dat de verdediging de stelling dat de verdachte haar poging op enig moment heeft
gestaakt, niet zou hebben onderbouwd.

9. Bij de beoordeling van het middel stel ik het volgende voorop. Ingevolge art. 46b Sr is geen sprake
van voorbereiding noch van een poging tot het plegen van een misdrijf indien dat misdrijf niet is
voltooid ten gevolge van omstandigheden van de wil van de dader afhankelijk. Dit betreft het leerstuk
van de “vrijwillige terugtred”. In het oude stelsel was het vrijwillig terugtreden bij poging een
bestanddeel bij art. 134bis, tweede lid, (oud) Sr.1 Met de invoering van art. 46b Sr in 1994 heeft de
“vrijwillige terugtreding” de plaats gekregen van een daderschapsuitsluitingsgrond.2De gedachte van
de wetgever was dat indien de voorbereider vrijwillig terugtreedt – “door te bewerken dat uitgesloten
is dat met behulp van zijn voorbereidingshandelingen het aanvankelijk beoogde misdrijf nog begaan
wordt – […] het wederrechtelijkheidsgehalte van zijn daad zo gering [is] dat een strafrechtelijke
reactie onmogelijk behoort te zijn”.3
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10. Een beroep op vrijwillige terugtred wordt in de rechtspraak opgevat als een verweer waarop bij
het niet-aanvaarden daarvan op straffe van nietigheid, bepaaldelijk een met redenen omklede
beslissing moet worden gegeven.4 Aannemelijk moet worden (gemaakt) dat het misdrijf niet is voltooid
ten gevolge van omstandigheden van de wil van de verdachte afhankelijk. Hoewel de last tot het
aannemelijk maken niet uitsluitend op de verdachte rust, dienen door of namens de verdachte wel
controleerbare feiten aangevoerd te worden om die aannemelijkheid te onderbouwen.5

11. Beslissend voor de vrijwillige terugtred is de vraag of deze het gevolg is geweest van een
spontante besluitvorming en niet uitsluitend plaatsvond onder invloed van uitwendige prikkels. Van
buiten komende factoren die er mede toe hebben geleid dat het misdrijf niet is voltooid, hoeven aan
vrijwillige terugtred overigens niet in de weg te staan. Een combinatie van factoren is mogelijk, mits de
dader een actief aandeel in de verhindering van het misdrijf heeft gehad.6 Daarvan is sprake zolang
de dader nog de keus had tussen doorgaan met het misdrijf of ermee stoppen.7 Waaruit de vrijwillige
terugtred in het geval van een poging tot een bepaald misdrijf precies moet bestaan, hangt mede af
van de concrete omstandigheden van het geval en het betrokken delict.8

12. In het onderhavige geval heeft het hof bewezenverklaard dat de verdachte zich schuldig heeft
gemaakt aan een (voltooide) poging tot doodslag. Door de steller van het middel wordt geklaagd over
de verwerping van het namens de verdachte gedane beroep op vrijwillige terugtred ten aanzien van
die poging tot doodslag.

13. Bij een voltooide poging is vaak geen ruimte meer voor vrijwillige terugtred. Zo was in HR 18
januari 2005, ECLI:NL:HR:2005:AR6612, NJ 2005/164, door het hof poging tot moord
bewezenverklaard en had het hof vastgesteld dat de verdachte het slachtoffer meermalen met een
koevoet op diverse plaatsen op zijn lichaam had geslagen, waardoor het slachtoffer potentieel
levensbedreigend letsel had opgelopen in de vorm van bot- en ribbreuken en een klaplong. Ter
terechtzitting van het hof had de raadsman een beroep op vrijwillige terugtred gedaan en daartoe
aangevoerd dat de verdachte, nadat hij het slachtoffer een aantal maal had geslagen en op de grond
lag, uit eigen beweging was opgehouden met slaan, zonder dat de politie tussenbeide was gekomen.
Het hof overwoog echter dat verdachtes opzet zozeer was gericht op de levensberoving van het
slachtoffer, dat – ook al zou hij tot inkeer zijn gekomen – hij door zijn handelen welbewust de
aanmerkelijke kans had aanvaard dat het slachtoffer als gevolg van het slaan met de koevoet zodanig
letsel zou bekomen dat hij aan de gevolgen daarvan zou kunnen overlijden. In cassatie werd
geklaagd dat zodoende niet beslist was op het namens de verdachte gedane beroep op vrijwillige
terugtred. De Hoge Raad overwoog daaromtrent als volgt:

“3.6

In 's Hofs hiervoor onder 3.4 weergegeven overweging ligt besloten dat het beroep op vrijwillige
terugtred dient te worden verworpen gelet op hetgeen de verdachte reeds had verricht strekkende
tot voltooiing van het delict. Dat oordeel geeft geen blijk van een onjuiste rechtsopvatting en is niet
onbegrijpelijk in aanmerking genomen hetgeen het Hof heeft vastgesteld omtrent de aard van de
gedragingen van de verdachte en het als gevolg daarvan door zijn broer opgelopen, potentieel
levensbedreigende letsel, terwijl voorts niet is aangevoerd dat de verdachte daarna enige handeling
heeft verricht om het intreden van het gevolg te beletten, doch slechts dat hij op enig moment is
opgehouden met slaan en verder passief is gebleven.” 9

14. Vrijwillige terugtred bij een voltooide poging is echter niet uitgesloten.10 Daaraan ligt ten
grondslag dat het er niet om gaat of de dader vrijwillig is teruggetreden voordat sprake is van een
strafbare poging, maar of hij is teruggetreden voordat sprake is van een voltooid misdrijf. Volgens de
Hoge Raad is voor het aannemen van vrijwillige terugtred in geval van een voltooide poging veelal een
zodanig optreden van de verdachte vereist dat dit naar aard en tijdstip geschikt is het intreden van
het gevolg te beletten.11 Naarmate een poging verder is gevorderd – of is voltooid – moet de dader
dus wel écht iets hebben gedaan om zich met succes op vrijwillige terugtred te kunnen beroepen. Er
moet als het ware een tegengestelde gedraging volgen, bijvoorbeeld doordat de dader actief
probeert het leven van het slachtoffer te redden.12Bij de beantwoording van de vraag of van zodanig
optreden sprake is, is mede van belang of en zo ja in welke mate het waarschijnlijk is dat het gevolg
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zou zijn ingetreden ná de uitvoeringshandelingen van de verdachte, maar vóór de gedragingen
waarop het beroep op vrijwillige terugtred is gebaseerd. Hoe waarschijnlijker een dergelijk intreden
van het gevolg is, des te minder ligt het in de rede om vrijwillige terugtred aan te nemen.13

15. Terug naar het onderhavige geval. Op grond van de vaststellingen in het NFI rapport in
samenhang met de daarin genoemde ervaringsregels dat de dood bij een kind zeer snel kan intreden
(binnen enkele seconden) bij samendrukkende en/of omsnoerend geweld op de hals, komt het hof tot
het oordeel dat het intreden van de dood ten gevolge van de uitvoeringshandelingen van de
verdachte veel waarschijnlijker is, dan dat dit gevolg zou zijn uitgebleven. Dat de dood van het
slachtoffer is uitgebleven, komt volgens het hof niet door een gedraging van de verdachte, maar door
een buiten haar invloedsfeer gelegen omstandigheid. Het hof heeft daarbij in aanmerking genomen
dat de verdachte geen openheid van zaken heeft willen geven over hetgeen die nacht is voorgevallen
en dat door de verdediging slechts is gesteld en niet is onderbouwd dat het niet anders kan dan dat
de verdachte de poging heeft gestaakt op een moment dat zij hier nog voor kon kiezen. Op grond van
de medische rapportages is die stelling volgens het hof ook onjuist. Daaruit volgt immers dat het
enkele loslaten van de hals van het slachtoffer naar aard en tijdstip waarop dit moet hebben
plaatsgevonden – minimaal 15 seconden na het dichthouden van de hals van het slachtoffer – niet
geschikt was om het intreden van het gevolg – de dood – te beletten.

16. In ‘s hofs oordeel ligt niet onbegrijpelijk besloten dat in het geval een beroep wordt gedaan op
vrijwillige terugtred bij een voltooide poging tot doodslag van de verdachte écht iets mag worden
verwacht; een tegengestelde gedraging waardoor het gevolg – in dit geval: de dood – wordt belet.
Dat de verdachte een dergelijke handeling heeft verricht, is volgens het hof objectief gezien niet het
geval geweest, noch is dat aannemelijk geworden op grond van hetgeen hieromtrent namens de
verdachte is aangevoerd. Het middel klaagt over dat laatste oordeel van het hof, maar ik meen dat die
klacht tevergeefs is voorgesteld. In de kern is immers slechts aangevoerd dat (uit brieven volgt dat)
de verdachte haar kinderen niet kwijt wilde en dat daaruit de innerlijke tweestrijd blijkt, op grond
waarvan zij op die bewuste avond haar poging zou hebben gestaakt op het moment dat zij de keuze
daartoe nog had. Dat het hof dit onvoldoende acht om verdachtes stelling te onderbouwen, acht ik
niet onbegrijpelijk. Ook stelt het hof op grond van de tot bewijsmiddel (7 en) 8 gebezigde medische
rapportages, niet onbegrijpelijk vast dat de handelingen van de verdachte – de verwurging van
minimaal 15 seconden van het slachtoffer – het gevolg van het misdrijf – de dood – eerder
waarschijnlijker dan onwaarschijnlijk hebben gemaakt. Het enkele loslaten van de hals van het
slachtoffer kan volgens het hof niet als een handeling worden beschouwd die dat gevolg naar aard en
tijdstip kon beletten. Al met al acht ik ’s hofs verwerping van het beroep op vrijwillige terugtred dan
ook niet onbegrijpelijk en toereikend gemotiveerd. Niet aannemelijk is geworden dat de verdachte een
handeling heeft verricht die de voltooiing van dat misdrijf actief verhindert, noch zijn namens haar
feiten of omstandigheden gesteld waaruit volgt dat zij zodanig is opgetreden dat dit optreden naar
aard en tijdstip geschikt was het intreden van het gevolg te beletten.

17. Hoewel daarover niet wordt geklaagd, merk ik op dat het hof overweegt dat “sprake is van een
voltooide poging zodat er van vrijwillige terugtred geen sprake meer kon zijn.” Dat oordeel geeft blijk van
een onjuiste opvatting. Ook in geval van een voltooide poging kan immers sprake zijn van vrijwillige
terugtred. Gezien hetgeen het hof omtrent zijn oordeel inzake de vrijwillige terugtred heeft
overwogen en vastgesteld, meen ik echter dat deze overweging een kennelijke misslag betreft. Maar
zelfs als dit niet het geval is, leidt het niet tot cassatie. Gezien hetgeen ik onder randnummer 15 heb
besproken, is het aangevoerde immers hoe dan ook ontoereikend voor het slagen van een beroep op
vrijwillige terugtred.14

18. In de toelichting op het middel wordt nog aangevoerd dat uit de medische rapportage niet blijkt
dat bij wurging en/of verstikking de dood al na ‘enkele seconden’ intreedt. De rapportage spreekt
immers over ‘seconden’, wat een ruimer begrip is dan ‘enkele seconden’. Ook klaagt het middel dat uit
die rapportage niet blijkt dat de verdachte de hals van het slachtoffer minimaal 15 seconden heeft
vastgehouden, aangezien daarin wordt gesproken over ‘waarschijnlijk minimaal 15 seconden’. Deze
klachten kunnen gezien ’s hofs bewijsoverwegingen en de tot bewijsmiddel 8 gebezigde delen van de
rapportage Medisch Forensisch Onderzoek van 2 mei 2017 niet slagen. Daaruit volgt immers onder
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meer dat het bij [slachtoffer] aangetroffen letslel “zeer suspect [is] voor doorgemaakte
afvloedbelemmering van aderlijk bloed van het hoofd gedurende enige tijd (waarschijnlijk minimaal 15
seconden).” Ook de klacht dat die rapportage de conclusie niet kan dragen dat het slachtoffer bij een
dergelijk handelen van de verdachte overleden had moeten zijn, faalt. Op de vraag hoe lang een
verwurging moet duren voordat een kind daadwerkelijk overlijdt, luidt het in datzelfde bewijsmiddel
antwoord immers dat “overigens de dood zeer snel [kan] intreden (seconden) bij samendrukkend en/of
omsnoerend geweld op de hals”.

19. Het eerste middel faalt.

20. Het tweede middel klaagt dat het hof zijn beslissing om aan de verdachte de maatregel van TBS
met dwangverpleging op te leggen niet begrijpelijk, althans onvoldoende heeft gemotiveerd.

21. Het hof heeft zijn beslissing tot het opleggen van de maategel van TBS met dwangverpleging als
volgt gemotiveerd (cursief en onderstreept in het origineel):

“(…)

Daarnaast is het hof van oordeel dat de verdachte ter beschikking dient te worden gesteld en dat zij
van overheidswege dient te worden verpleegd en overweegt daartoe het volgende.

Allereerst stelt het hof vast dat verdachte heeft geweigerd mee te werken aan het door het hof
bevolen onderzoek naar haar geestvermogens in het Pieter Baan Centrum. Verdachte is een
zogenoemde weigerende observandus. In dat kader stelt het hof het navolgende voorop.

Indien sprake is van een weigerende observandus, is ingevolge artikel 37a, derde lid Sr oplegging van
TBS ook mogelijk zonder het in artikel 37, tweede lid, Sr bedoelde multidisciplinaire
deskundigenadvies, waarmee gewaarborgd wordt de verdachte, indien deze het vermogen heeft
tactisch de keuze te maken om niet mee te werken aan gedragskundig onderzoek, het daarmee nog
niet in zijn macht heeft de uitkomst van de rechterlijke beslissing over zijn toerekeningsvatbaarheid te
bepalen.

Artikel 37 lid 3 Sr schrijft voor dat de rechter zich in een dergelijk geval 'zoveel mogelijk' van
vervangende rapportage moet laten voorzien, bijvoorbeeld door gebruik te maken van eerder
uitgebrachte rapportages aan de hand waarvan de rechter zich een oordeel kan vormen of er bij
betrokkene sprake is van een stoornis. Die vervangende rapportage is doorgaans kwalitatief beperkt:
hetzij omdat die rapportage niet recent is, hetzij omdat zij berust op onvolledig onderzoek waarbij
zich gevallen kunnen voordoen waarin gedragsdeskundigen als gevolg van de weigering van de
verdachte bij het vastleggen van hun conclusies en bevindingen aan de grenzen komen van wat zij op
basis van de voor hen geldende wetenschappelijke criteria en tuchtrechtelijke normen nog kunnen
verantwoorden. Voorts kan het voorkomen dat over de verdachte niet eerder rapportages zijn
uitgebracht. In het uiterste geval kan de rechter dan toch tot de vaststelling van een stoornis komen:
voor zijn beslissing dient de rechter dan wel voldoende steun te vinden in hetgeen
gedragsdeskundigen wél hebben kunnen vaststellen en hetgeen de rechter verder aan feiten en
omstandigheden is gebleken met betrekking tot de persoon van verdachte.

In het licht van deze vooropstelling stelt het hof het navolgende vast dat met betrekking tot de
persoon van verdachte de navolgende rapporten zijn opgemaakt:

1. een milieu-onderzoek opgemaakt op 27 maart 2017 door forensisch milieu-inspecteur dhr. J.L.J.
Volders,

2. Pro Justitia Rapport opgemaakt op 19 april 2017 door psychiater J.L.M. Dinjens in onderhavige zaak,

3. Pro Justitia Rapport opgemaakt op 15 april 2017 door psycholoog J. Nys in onderhavige zaak,

4. Pro Justitia Rapport uitgebracht door het Pieter Baan Centrum en opgemaakt door psychiater H.T.J.
Boerboom en psycholoog B. van Giessen van 29 augustus 2018 met daarin een aanvullend milieu-
onderzoek.

Ad. 1

Het milieu-onderzoek opgemaakt op 27 maart 2017 door forensisch milieu-inspecteur dhr. J.L.J.
Volders, vermeldt zakelijk weergegeven:

697



Het milieu-onderzoek beslaat de periode vanaf de eerste jaren van verdachte (vanaf 1992) tot 27
maart 2017. Kort gezegd gaat het daarin over toenemende gedragsproblemen in de periode tussen
het 4e en 12e levensjaar, toenemende problemen in de thuissituatie van verdachte met uiteindelijke
uithuisplaatsing van verdachte in de periode 2004 tot 2008, de periode waarin verdachte onder
voogdij stond van het bureau Jeugdzorg (2008-2010),de relatie met [betrokkene 1] en de geboorte
van [slachtoffer] (2011-2012), de relationele problemen tussen verdachte en [betrokkene 1] , de
uithuisplaatsing van [slachtoffer] en de geboorte van [betrokkene 2] (2013- 2014) en het verblijf van
verdachte in Anacare.

In dit milieu-onderzoek is verder opgenomen (blz. 28) dat tijdens een gesprek op 9 mei 2016 een
overleg plaatsvond in aanwezigheid van de gezinsvoogd, begeleiders vanuit Anacare, het Centrum
Jeugd en Gezin, de mentor, het kinderdagverblijf. (Daarbij werd geconcludeerd dat de betrokkene de
veiligheid van haar kinderen niet kon garanderen (onderstreping hof). De mentor opperde daarbij dat
het verstandig was wanneer betrokkene zich psychisch liet onderzoeken zodat Anacare duidelijk
kreeg hoe ze met haar om moesten gaan. Dat wilde betrokkene niet.

Ad. 2

In het pro justitia rapport van psychiater Dinjens opgemaakt op 19 april 2017 in onderhavige zaak
wordt onder meer geconcludeerd, zakelijk weergegeven:

1. Is onderzochte lijdende aan een ziekelijke stoornis of gebrekkige ontwikkeling van zijn geestvermogens
en zo ja, hoe is dat in diagnostische zin te omschrijven?

Ja. Er is bij betrokkene sprake van zwakbegaafdheid en een borderline persoonlijkheidsstoornis met
antisociale kenmerken.

2. Hoe was dit ten tijde van het plegen van het ten laste gelegde?

Indien bewezen, was dit ook het geval ten tijde van het ten laste gelegde.

3. Beïnvloedde de eventuele ziekelijke stoornis en/of gebrekkige ontwikkeling van de geestvermogens
onderzochtes gedragskeuzes en gedragingen ten tijde van het ten laste gelegde (zodanig dat het ten laste
gelegde daaruit verklaard kan worden?

Beide stoornissen betreffen een gebrekkige ontwikkeling en zijn dus per definitie consistent aanwezig.

5. Wat is de verwachting dat betrokkene, gelet op de hierboven beschreven stoornis zal recidiveren?

In algemene zin kan worden gesteld dat risicoverhogende factoren vanuit de persoonlijkheid
samenvallen met vastgestelde psychopathologie, zoals emotionele instabiliteit, problemen rondom
agressie en impulscontrole, als ook het niet kunnen overzien van risicovolle situaties en de onrijpe
primitieve coping. Het recidiverisico op vergelijkbare gedragingen en pedagogische problemen in het
algemeen wordt thans al voor een belangrijk deel afgewend door de uithuisplaatsing van de kinderen
en het feit dat zij naar verluidt onlangs gesteriliseerd zou zijn. Het recidiverisico wordt - indien het ten
laste gelegde bewezen wordt geacht - hierdoor thans als laag ingeschat. Het recidiverisico kan
oplopen tot een matig risico, indien betrokkene, zonder adequate behandeling en begeleiding, de zorg
voor haar kinderen of anderen aan haar zorg zijn toevertrouwd, weer op zich zou nemen.

6. Welke aanbevelingen van gedragskundige en van andere aard zijn te doen voor interventies die het
eventuele recidivegevaar kunnen beperken

Betrokkene is vanuit haar psychotherapie en kwetsbaarheid gebaat bij intensieve behandeling. Hierbij
zou gedacht kunnen worden aan intensieve psychotherapeutische interventies en behandeling en
daarnaast zou ook de mogelijkheid van stemming- en gedragsregulerende medicatie (...). De
vastgestelde psychopathologie is in algemene zin vaak hardnekkig en weerbarstig (onderstreping
hof).

Ad. 3

In het pro justifia rapport van psycholoog J. Nys opgemaakt op 15 april 2017 in onderhavige zaak
wordt onder meer geconcludeerd, zakelijk weergegeven:

1. Is onderzochte lijdende aan een ziekelijke stoornis of gebrekkige ontwikkeling van zijn geestvermogens
en zo ja, hoe is dat in diagnostische zin te omschrijven?

Betrokkene is lijdende aan een gebrekkige ontwikkeling van haar geestvermogens in DSM- termen te
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diagnosticeren als laagbegaafdheid en een ernstige borderline persoonlijkheidsstoornis met
antisociale kenmerken.

2. Hoe was dit ten tijde van het plegen van het ten laste gelegde?

Indien bewezen, was dit ook het geval ten tijde van het ten laste gelegde.

3. Beïnvloedde de eventuele ziekelijke stoornis en/of gebrekkige ontwikkeling van de geestvermogens
onderzochtes gedragskeuzes en gedragingen ten tijde van het ten laste gelegde (zodanig dat het ten laste
gelegde daaruit verklaard kan worden?

Beide stoornissen worden gekenmerkt door relevante beperkingen die forensisch relevant zijn. In
vergelijking met een gemiddeld begaafd persoon gaat laagbegaafdheid gepaard met minder
keuzemogelijkheden, beperktere cognitieve copingmechanismen en moeite met het overzien van de
risico’s van situaties. De persoonlijkheidsstoornis wordt bij betrokkene onder meer gekenmerkt door
boosheidsregulatieproblemen, impulsiviteit, een lage frustratietolerantie, krenkbaarheid, wantrouwen
en beperkte empatische vermogens.

5. Wat is de verwachting dat betrokkene, gelet op de hierboven beschreven stoornis zal recidiveren?

Feitelijke vaststellingen (borderline/antisociale persoonlijkheidstrekken en diverse risicofactoren bij
kindermishandeling/gewelddadig gedrag) leiden tot de verwachting dat de kans op delictgedrag
gelijkaardig als het ten laste gelegde (indien bewezen) ten opzichte van iemand die niet soortgelijke
persoonlijkheidskenmerken en risicofactoren heeft verhoogd aanwezig is maar dat dit risico door
controlerende maatregelen goed onder controle kan worden gehouden. Zolang betrokkene niet
opnieuw kinderen onder haar verantwoordelijkheid krijgt is de kans op herval laag te noemen, tenzij
ze in een relatie stapt waarin jonge kinderen aanwezig zijn. Indien en voor zover het ten laste
gelegde als bewezen wordt geacht, kan een intensieve behandeling van de
dynamische/beïnvloedbare risicofactoren bijkomend tot recidivereductie leiden.

6. Welke aanbevelingen van gedragskundige en van andere aard zijn te doen voor interventies die het
eventuele recidivegevaar kunnen beperken

Cluster-B persoonlijkheidsstoornissen zijn doorgaans moeilijk te behandelen. Het is een werk van
lange adem maar niet onmogelijk (onderstreping hof). Diverse studies hebben aangetoond dat
psychotherapie werkzaam is gebleken in de behandeling van borderline persoonlijkheidsproblematiek.
Een complicerende factor is haar laagbegaafdheid die niet te behandelen is.

Bij een bewezenverklaring bestaat het risicomanagementplan idealiter zowel uit behandeling als
controlerende maatregelen. De civielrechtelijke maatregel zorgt ervoor dat de kinderen uit huis
worden geplaatst en dat er geen permanent en verantwoordelijkheid meer berust bij betrokkene
hetgeen het recidiverisico op feiten gelijkaardig aan het ten laste gelegde aanzienlijk doet dalen.

Ad 4

In het Pro Justitia Rapport uitgebracht door het Pieter Baan Centrum en opgemaakt door psychiater
H.T.J. Boerboom en psycholoog B. van Giessen van 29 augustus 2018 met daarin een aanvullend
milieu-onderzoek, zakelijk weergegeven:

Uit de forensische analyse en beantwoording van de vraagstelling blijkt uit het betreffende rapport
onder meer het navolgende:

Betrokkene heeft niet meegewerkt aan het onderzoek.

1. Is onderzochte lijdende aan een ziekelijke stoornis of gebrekkige ontwikkeling van zijn geestvermogens
en zo ja, hoe is dat in diagnostische zin te omschrijven?

Beide rapporteurs hebben nauwelijks eigen onderzoek (al gaf betrokkene tijdens de bespreking van
de diagnostische beschouwingen wel aan dat ze zich daarin herkende). Er kon geen lichamelijk,
laboratorium en testpsychologisch onderzoek gedaan worden. Wel was het mogelijk het uitgebreide
ambulant opgestelde milieurapport aan te vullen en kon betrokkene op de afdeling worden
geobserveerd.

Op basis van het huidig onderzoek zijn er geen aanwijzingen naar voren gekomen voor een ziekelijke
stoornis: een duidelijke psychiatrische ziekte ‘in engere zin’, zoals schizofrenie of een
stemmingsstoornis.

699



Terugkijkend naar het ambulante triple onderzoek (hof: zie hiervoor de rapportages onder 1, 2 en 3)
lijken de conclusies die toen zijn getrokken logisch voort te komen uit de destijds beschikbare
informatie. Bij betrokkene werden door de ambulante onderzoekers de diagnoses (ernstige)
borderlinepersoonlijkheidsstoomis met antisociale trekken en zwakbegaafdheid gesteld.

De informatie uit het aanvullend milieuonderzoek van het PBC vullen die eerder gemaakte
overwegingen vooral aan. Deze diagnoses kunnen we vanwege de weigering van betrokkene niet
bevestigen vanuit eigen observationeel onderzoek, maar wanneer het milieuonderzoek wordt
beschouwd, dan vertoont betrokkene wel een consistent, door de tijd heen onderbouwd, inadequaat
gedragspatroon waarvan gesteld kan worden dat dit in alle levensgebieden heeft doorgewerkt. Op
basis van eigen onderzoek kan dus niet geconcludeerd worden dat er sprake is van een ziekelijke
stoornis ‘in engere zin’, maar wel dat er sprake is van een gebrekkige ontwikkeling van de
geestvermogens.

Steeds wanneer betrokkene stress ervaart (sociaal, relationeel, maatschappelijk) blijkt ze het
overzicht te verliezen en reageert zij inadequaat. Het lukt haar niet op passende wijze hulp te vragen,
ze blijft zelfbepalend (louter haar primaire emoties volgend en niet adequaat afgestemd), agerend,
reagerend met acting-outgedrag, zonder probleembesef en -inzicht in haar situatie en wijze van
acteren. Dit is aldus een al lang bestaand gedragspatroon waarvan ook sprake was ten tijde van de
ten laste gelegde feiten

Het ambulante intelligentieonderzoek is ruim een jaar geleden verricht. Toen was er sprake van een
intelligentie op de grens van zwakbegaafdheid en een licht verstandelijke beperking.

Dit onderzoek hebben we niet kunnen repliceren, maar in de klinische praktijk zou dit toenmalige
onderzoek minstens als indicatie voor betrokkenes cognitieve capaciteiten gelden.

Waarschijnlijk is dit een van de onderliggende factoren onder de gebrekkige ontwikkeling.

Daarnaast zijn er verschillende hypothesen die mogelijk daaraan gerelateerd zijn, separaat of in
onderlinge samenhang. Naast de waarschijnlijk beperkte cognitieve capaciteiten moet gedacht
worden aan hechtingsproblematiek, persoonlijkheidsproblematiek, (complexe) posttraumatische
stressstoornis, partieel foetaal alcoholsyndroom en medicatie-effecten.

3. Beïnvloedde de eventuele ziekelijke stoornis en/of gebrekkige ontwikkeling van de geestvermogens
onderzochtes gedragskeuzes en gedragingen ten tijde van het ten laste gelegde (zodanig dat het ten laste
gelegde daaruit verklaard kan worden?

Indien de ten laste gelegde feiten bewezen worden geacht, dan is er vanuit betrokkene als moeder
feitelijk geen ‘gezond’ delictscenario denkbaar waarin zij als gemiddelde mens haar wil in vrijheid heeft
kunnen bepalen en in volle bewustzijn en met de mogelijkheid van afweging van gezondere
gedragsalternatieven tot dergelijke feiten jegens haar kinderen zou zijn gekomen. Omdat betrokkene
echter niet meewerkte aan het onderzoek en zij de ten laste gelegde feiten ontkent, kan er
überhaupt geen onderbouwd specifiek delictscenario worden geformuleerd. Wel kan gesteld worden
dat er in de aanloop tot de ten laste gelegde feiten sprake was van stressverhogende factoren, zoals
het uit huis plaatsen van de kinderen en het verlies van haar huisvesting. Door de jaren heen
reageert betrokkene, ongeacht wat de onderliggende mogelijke diagnoses zouden kunnen zijn, vooral
inadequaat op stress middels zelfbepalend, agerend en acting-outgedrag, waarbij ze geen
probleembesef en -inzicht heeft in haar situatie en wijze van acteren. Bij dit patroon van reageren kan
geen weloverwogen reactie worden verwacht en kunnende ten laste gelegde feiten haar in
verminderde mate worden toegerekend

5. Wat is de verwachting dat betrokkene, gelet op de hierboven beschreven stoornis zal recidiveren?

Naar alle waarschijnlijkheid zal betrokkene zonder behandeling/begeleiding haar gedragsrepertoire
niet veranderen. Wanneer ze in een zelfde situatie als ten tijde van het ten laste gelegde terecht zou
komen, bijvoorbeeld in een relatie met een partner met kinderen, dan zal bij verhoogde stress haar
coping niet anders zijn en zal ze naar alle waarschijnlijkheid middels acting-out, agerend en zonder
probleeminzicht reageren, wat de kans op recidive in die situatie hoog maakt.

6. Welke aanbevelingen van gedragskundige en van andere aard zijn te doen voor interventies die het
eventuele recidivegevaar kunnen beperken
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Kijkend naar haar voorgeschiedenis met de hulpverlening, dan laat betrokkene zich niet gemakkelijk
begeleiden doordat ze door de tijd geen inzicht toont in haar problematiek en ze sterk zelfbepalend is.
Om het recidiverisico te beperken is behandeling en begeleiding noodzakelijk.

Naast voormelde rapporten zijn er omtrent de verdachte nog de navolgende reclasseringsrapporten
uitgebracht:

Reclasseringsrapport van 24 april 2017 met ondermeer daarin, zakelijk weergegeven:

Nadat de triple-rapportage werd afgerond (hof: zie hiervoor de rapporten onder 1, 2 en 3) heeft
rapporteur nogmaals een bezoek gebracht aan [verdachte] met name om haar motivatie voor de door
het NIFP voorgestelde klinische behandeling met haar te bespreken. Betrokkene toonde zich opnieuw
zeer recalcitrant en weerbarstig en ze stelde de nodige “eisen” ten aanzien van de regio/kliniek
waarin ze haar behandeling zou moeten/kunnen ondergaan. Het bleek uiteindelijk niet mogelijk om
daar met betrokkene een fatsoenlijk gesprek over te voeren en rapporteur heeft het gesprek
uiteindelijk eenzijdig beëindigd.

Reclasseringsrapport van 17 oktober 2018 met onder meer daarin, zakelijk weergegeven:

Naar aanleiding van het PBC-rapport (hof: zie hiervoor het rapport onder 4) werd de reclassering
gevraagd een advies te geven met betrekking tot de haalbaarheid van een reclasseringstoezicht
danwel TBS met voorwaarden.

Wij spraken [verdachte] .

Betrokkene heeft zich het gehele gesprek dat werd gevoerd door rapporteur en een collega die
eerder over haar rapporteerde, weigerachtig en verbaal agressief opgesteld.

Zij gaf aan niets te willen van de reclassering.

Betrokkene gaf aan niet mee te willen werken aan een reclasseringstoezicht en ook niet aan TBS met
voorwaarden.

Betrokkene sprak vrijwel het gehele gesprek op een agressieve, diskwalificerende manier.

Er was geen enkele bereidheid te overleggen over eventuele (on)mogelijkheden. Op basis hiervan
moeten we concluderen dat zowel een reclasseringstoezicht als een TBS met voorwaarden niet
haalbaar is.

Oordeel van het hof naar aanleiding van voormelde rapportages en reclasseringsadviezen.

Uit de rapportages van de deskundigen opgemaakt in 2017 en hiervoor onder 2 en 3 weergegeven
volgt dat verdachte ten tijde van het ten laste gelegde lijdende was aan een gebrekkige ontwikkeling
van haar geestvermogens in DSM-termen te diagnosticeren als laagbegaafdheid en een ernstige
borderline persoonlijkheidsstoornis met antisociale kenmerken. Ten aanzien van deze gebrekkige
ontwikkeling wordt tevens aangegeven dat deze psychopathologie in algemene zin vaak hardnekkig
en weerbarstig is en eveneens consistent aanwezig is (rapport psycholoog) en dat cluster-B
persoonlijkheidsstoornissen doorgaans moeilijk te behandelen zijn en dat het werk van lange adem is
maar niet onmogelijk (rapport psychiater).

De informatie uit het aanvullend milieuonderzoek van het PBC als onder 4 weergegeven, vullen deze
overwegingen uit het triple-onderzoek aan. De in het triple-onderzoek uitgevoerde diagnoses konden
weliswaar vanwege de weigering van betrokkene niet worden bevestigd vanuit eigen observationeel
onderzoek, maar wanneer het milieuonderzoek werd beschouwd, dan vertoonde betrokkene wel een
consistent, door de tijd heen onderbouwd, inadequaat gedragspatroon waarvan gesteld kan worden
dat dit in alle levensgebieden heeft doorgewerkt. Op basis van enkel het eigen onderzoek van het
PBC kon dus niet geconcludeerd worden dat er sprake is van een ziekelijke stoornis ‘in engere zin’,
maar wel dat er sprake is van een gebrekkige ontwikkeling van de geestvermogens.

Het hof is ondanks de omstandigheid dat sprake is van een weigerende observandus en het
ontbreken van een recent multidisciplinair deskundigenadvies van oordeel dat de rapporten als
hiervoor onder 2 en 3 weergegeven - en welke met het oog op de onderhavige zaak zijn opgesteld -
een afdoende “vervangende rapportage” vormen om op basis daarvan te concluderen dat er bij
verdachte sprake is van een stoornis.

Het hof heeft bij dit oordeel betrokken de recente datum van beide rapporten, de uitgebreidheid van
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het uitgevoerde onderzoek en de medewerking daaraan van verdachte alsmede de omstandigheid
dat de bevindingen in deze rapportages bevestiging vinden in het PBC-rapport, zoals hiervoor
weergegeven onder 4, en dan met name in het door het PBC uitgevoerde aanvullende milieu-
onderzoek. Bovendien is in de rapporten onder 2 en 3 geconcludeerd dat de stoornis waaraan
verdachte lijdt - kort gezegd - hardnekkig en consistent is te noemen wat bijdraagt aan het oordeel
dat verdachte nog immer aan een stoornis lijdende is.

Voormelde rapporten onder 2 en 3 maar ook onder 4 zijn eensluidend voor wat betreft het
recidiverisico. Dit zal met name toenemen wanneer zij zonder adequate behandeling en begeleiding,
weer de zorg voor haar kinderen zou krijgen of ingeval de kinderen van anderen aan haar zorg
zouden worden toevertrouwd.

Voormelde rapporten zijn tevens eensluidend in hun oordeel dat verdachte begeleid en behandeld
moet worden, dit alles zij het toen gekoppeld als bijzondere voorwaarde aan een strafdeel of in de
vorm van TBS met voorwaarden. Ter terechtzitting in hoger beroep hebben de advocaat-generaal en
de raadsman zich eveneens op het standpunt gesteld dat behandeling en begeleiding in een
voorwaardelijke setting zou moeten plaatsvinden.

Het hof zal hieromtrent anders beslissen gelet op de inhoud van de hiervoor weergegeven
reclasseringsadviezen waaruit zeer duidelijk van weerstand van verdachte blijkt tegen behandeling en
begeleiding en waarbij in het laatste reclasseringsadvies zelfs wordt geconcludeerd dat zowel een
reclasseringstoezicht als een TBS met voorwaarden niet haalbaar is gelet op de houding van de
verdachte.

Het hof is gelet op de ernst van het feit, het recidivegevaar, de aard van de stoornis en de weerstand
van verdachte tegen behandeling en begeleiding van oordeel dat een behandeling in het kader van
een terbeschikkingstelling met dwangverpleging noodzakelijk is.

In de omstandigheid dat de kinderen momenteel met een machtiging uit huis zijn geplaatst en
verdachte naar eigen zeggen mogelijk gesteriliseerd zou zijn ziet het hof geen reden anders te
oordelen.

Bewezenverklaard is voorts dat verdachte zich schuldig heeft gemaakt aan een poging tot doodslag,
op welk misdrijf naar de wettelijke omschrijving een gevangenisstraf van vier jaren of meer is gesteld.
Het bewezenverklaarde feit ter zake waarvan deze maatregel wordt opgelegd, betreft een misdrijf dat
is gericht tegen de onaantastbaarheid van het lichaam van een of meer personen. De duur van de
terbeschikkingstelling met dwangverpleging kan daarom de vier jaar te boven gaan.

De andersluidende standpunten van de verdediging en de advocaat-generaal worden verworpen.

(…)”

22. Het middel klaagt dat het hof in dit kader niet begrijpelijk heeft overwogen dat sprake is van
recidivegevaar. Namens de verdachte is door de raadsman immers betoogd dat het recidivegevaar pas
zal toenemen in het geval de verdachte de zorg over haar of andere kinderen zou krijgen. Dat zal
echter niet meer gebeuren, omdat de verdachte dit niet meer wil en zij is gesteriliseerd. Het hof heeft
op dat betoog niet gereageerd, aldus het middel. Ook heeft de verdachte – in tegenstelling tot
hetgeen het hof overweegt – aangegeven dat zij wél mee wilde werken met de reclassering.

23. Gezien het onder randnummer 21 geciteerde oordeel van het hof, heeft het de oplegging van de
maatregel van TBS met dwangverpleging uitgebreid gemotiveerd. Bij de beslissing over de vraag of de
maatregel van TBS moet worden opgelegd, is de waardering van de in art. 37, tweede lid, Sr bedoelde
rapporten en adviezen van gedragsdeskundigen die over de verdachte zijn uitgebracht aan de rechter
voorbehouden.15Bij de klacht over het recidivegevaar is van belang dat de waardering van het
recidivegevaar bij de oplegging van de maatregel van TBS, ook is voorbehouden aan de
feitenrechter.16 Dat oordeel kan in cassatie dus slechts op begrijpelijkheid worden getoetst.

24. Op grond van de deskundigenrapporten heeft het hof vastgesteld dat sprake is van
recidivegevaar, met name indien de verdachte geen adequate behandeling en begeleiding krijgt. Ook

702



1

2

3

4

5

6

7

8

overweegt het hof dat de omstandigheid dat de kinderen momenteel uit huis zijn geplaatst en de
verdachte mogelijk gesteriliseerd zou zijn, dit niet anders maakt. Voor zover het middel dus klaagt dat
het hof niet heeft gereageerd op de namens de verdediging gevoerde verweer hieromtrent, faalt die
klacht. Mede in het licht van ’s hofs vaststellingen inzake verdachtes (persoonlijkheids)stoornissen en
haar weigerachtige houding ten aanzien van behandeling en begeleiding, acht ik zijn oordeel over het
recidivegevaar ook niet onbegrijpelijk.

25. Het middel klaagt voorts dat namens de verdachte is aangevoerd dat zij wél aan haar problemen
wil werken, waardoor het hof niet begrijpelijk heeft geoordeeld dat TBS met dwangverpleging
noodzakelijk is. Daaraan heeft de verdediging ten grondslag gelegd dat de verdachte weliswaar aan
de reclassering heeft aangegeven dat zij niet wilde meewerken, maar aan de raadsman en in de
procedure heeft aangegeven dat zij dat wél wilde, maar bang was en niet in Venray behandeld wilde
worden. Gezien zijn overwegingen in het arrest, heeft het hof hieromtrent op grond van de
deskundigenrapporten vastgesteld dat zowel reclasseringstoezicht, als een TBS met voorwaarden –
gelet op de houding van de verdachte – niet haalbaar is.17 En ook vanwege haar (overige)
(persoonlijkheids)problematiek acht het hof reclasseringstoezicht of TBS met voorwaarden niet
haalbaar, waardoor naar het oordeel van het begeleiding en behandeling in een gedwongen kader
noodzakelijk is. Daarbij neemt het hof in aanmerking de ernst van het feit én het recidivegevaar. Zijn
oordeel dat de maatregel van TBS met dwangverpleging om die reden moet worden opgelegd, acht ik
in het licht van die overwegingen niet onbegrijpelijk. Ook heeft het hof het hieromtrent gevoerde
verweer niet onbegrijpelijk verworpen.

26. Het tweede middel faalt.

27. Beide middelen falen en het tweede middel kan worden afgedaan met de aan art. 81, eerste lid,
RO ontleende motivering.

28. Ambtshalve heb ik geen grond aangetroffen die tot vernietiging van de bestreden uitspraak
aanleiding behoort te geven.

29. Deze conclusie strekt tot verwerping van het beroep.

De procureur-generaal

bij de Hoge Raad der Nederlanden

plv. AG

Art. 134bis, tweede lid, Sr luidde als volgt: “Deze bepaling is op hem niet van toepassing, indien het
misdrijf of een strafbare poging daartoe niet is gevolgd ten gevolge van omstandigheden van zijn wil
afhankelijk.”

Zie: Kamerstukken II, 1990 - 1991, 22 268, nr. 3, p. 20.

Zie: Kamerstukken II, 1990 - 1991, 22 268, nr. 3, p. 4.

Zie: HR 12 april 2005, ECLI:NL:HR:2005:AS6095.

Zie wederom HR 12 april 2005, ECLI:NL:HR:2005:AS6095, r.o. 4.5.

Zie: Th. B.J. Buiting, Strafbare poging, Utrecht 1965, p. 155.

Zie: HR 15 december 1992, ECLI:NL:HR:1992:ZC9163, NJ 1993/333 m.nt. G. Knigge.

Zie: HR 22 december 2009, ECLI:NL:HR:2009:BJ9244, r.o. 2.5: “Of gedragingen van een verdachte de
gevolgtrekkingen wettigen dat het misdrijf niet is voltooid ten gevolge van omstandigheden die van zijn wil
afhankelijk zijn, hangt – mede gelet op de aard van het misdrijf – af van de concrete omstandigheden van
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het geval. (…)”

Zie voor een ander voorbeeld waarin toereikend bewijs voor poging tot moord werd aangenomen en
geen vrijwillige terugtred: HR 19 april 1983, ECLI:NL:HR:1983:AC7943, NJ 1983/573.

Vgl. o.a. HR 26 januari 2016, ECLI:NL:HR:2016:109.

Zie o.a. HR 19 december 2006, ECLI:NL:HR:2006:AZ2169, NJ 2007/29. Zie ook HR 14 maart 2017,
ECLI:NL:HR:2017:421.

Zie: J. de Hullu, Materieel Strafrecht, Wolters Kluwer: Deventer 2018, p. 429-430.

Zie: HR 3 maart 2009, ECLI:NL:HR:2009:BF8844, r.o. 2.5.

Vlg. HR 14 maart 2017, ECLI:NL:HR:2017:421, r.o. 4.4.

Vgl. de aan HR 11 juni 2019, ECLI:NL:HR:2019:903, voorafgaande conclusie van mijn ambtgenoot
Keulen, ECLI:NL:PHR:2019:613, onder randnummer 48.

Vlg. HR 20 januari 2009, ECLI:NL:HR:2009:BG1645.

Zie daartoe bijvoorbeeld de door het hof onderstreepte delen in de in zijn overweging opgenomen
delen van de deskundigenrapporten op p. 10, 11 en 12.
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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

1 Geding in cassatie
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2.3.2.

zeer, althans aanmerkelijk, onvoorzichtig en/of onoplettend en/of onachtzaam en/of nalatig
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;
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- 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 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
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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
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.
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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
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.

710



2.4.

Met de constateringen uit de voorgaande twee alinea's is echter nog niet bewezen dat de
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
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2.5.

2.6.

waardering gegeven beslissing dat vrijspraak moet volgen, welke beslissing - behoudens
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.

A.J.A. van Dorst, Cassatie in strafzaken, achtste druk, Deventer: Kluwer 2015, p. 152.

HR 11 januari 2011, ECLI:NL:HR:2011:BP0291, NJ 2011/116 m.nt. Mevis (rov. 3.2.1).

G.J.M. Corstens/M.J. Borgers, Het Nederlands strafprocesrecht, Deventer: Kluwer 2014, p. 759-760.

HR 29 maart 2016, ECLI:NL:HR:2016:522, NJ 2016/249 (rov. 2.4).

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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Instantie Hoge Raad

Datum uitspraak 29-03-2022

Datum publicatie 29-03-2022

Zaaknummer 20/02850

Formele relaties Conclusie: ECLI:NL:PHR:2022:2 
In cassatie op : ECLI:NL:GHAMS:2020:2420 

Rechtsgebieden Strafrecht

Bijzondere kenmerken Cassatie

Inhoudsindicatie
Mishandeling door ander met fietspomp op diens hoofd te slaan na gestelde
eerdere confrontatie, art. 300.1 Sr. Noodweer, art. 41.1 Sr. 1. HR verduidelijkt
eerdere regels m.b.t. aannemelijkheid van feitelijke grondslag van beroep op
noodweer. 2. Kon hof oordelen dat aan beroep op noodweer ten grondslag
gelegde feiten en omstandigheden niet aannemelijk zijn geworden?

Ad 1. Als door of namens verdachte beroep op noodweer is gedaan, moet rechter
(i) feitelijke grondslag van dat beroep onderzoeken, (ii) beoordelen of aan
voorwaarden voor aanvaarding van verweer is voldaan en (iii) gemotiveerde
beslissing geven op verweer. Bij onderzoek naar feitelijke grondslag van beroep
kan betekenis toekomen aan inhoud en indringendheid van de door of namens
verdachte aangevoerde argumenten. De last tot het aannemelijk maken van die
feitelijke grondslag mag echter niet uitsluitend op verdachte worden gelegd. Als
verdachte in dit verband weigert te antwoorden op nadere vragen m.b.t. door of
namens hem gestelde gang van zaken, mag rechter die omstandigheid in zijn
beoordeling betrekken. Voor aanvaarding van beroep is onder meer vereist dat
rechter de feitelijke grondslag ervan aannemelijk acht. Voor vaststelling van de
feiten en omstandigheden waarop dat beroep steunt, geldt (anders dan voor
beslissing over bewezenverklaring) niet als maatstaf dat deze feiten en
omstandigheden zich ‘buiten redelijke twijfel’ hebben voorgedaan. Bij beoordeling
van feitelijke grondslag van beroep op noodweer gaat het er slechts om dat die
feitelijke toedracht, gelet op wat daarover door of namens verdachte is aangevoerd
en in het licht van verhandelde ttz., voldoende aannemelijk is geworden. Aan
oordeel dat gestelde feitelijke grondslag voldoende aannemelijk is geworden, staat
enige onzekerheid over precieze feitelijke toedracht niet in de weg. Wanneer
rechter de feitelijke toedracht van beroep niet aannemelijk geworden acht,
verwerpt hij beroep. Ook wanneer hij oordeelt dat de door hem aannemelijk
geachte feitelijke toedracht het beroep niet kan doen slagen omdat niet aan
voorwaarden voor aanvaarding van dat beroep is voldaan, verwerpt hij het beroep.
Rechter kan overigens onderzoek naar feitelijke grondslag van beroep achterwege
laten, als hij tot oordeel komt dat (veronderstellenderwijs uitgaand van
aannemelijkheid van gestelde feitelijke toedracht) beroep niet kan slagen. Wel moet
uit uitspraak volgen op welke grond verwerping berust.

Ad 2. Hof heeft geoordeeld dat de door verdediging gestelde aanranding, die eruit

ECLI:NL:HR:2022:417
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zou bestaan dat verdachte voorafgaand aan het op camerabeelden zichtbare
incident door aangever is aangevallen, niet aannemelijk is geworden. Hof heeft
daarmee beroep op noodweer beoordeeld met toepassing van juiste maatstaf. ‘s
Hofs oordeel hof is (ook in het licht van wat verdediging daaraan ten grondslag
heeft gelegd) toereikend gemotiveerd.

Volgt verwerping.

Vindplaatsen Rechtspraak.nl 
NJB 2022/875 
RvdW 2022/365 
NJ 2022/178 met annotatie van A.J. Machielse 

Uitspraak

HOGE RAAD DER NEDERLANDEN

STRAFKAMER

Nummer 20/02850

Datum 29 maart 2022

ARREST

op het beroep in cassatie tegen een arrest van het gerechtshof Amsterdam van 8 september 2020,
nummer 23-002234-18, in de strafzaak

tegen

[verdachte],

geboren te [geboorteplaats] op [geboortedatum] 1952,

hierna: de verdachte.

Het beroep is ingesteld door de verdachte. Namens deze heeft A.J. Horenblas, advocaat te

1 Procesverloop in cassatie
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2.2.1

2.2.2

2.1

Amsterdam, bij schriftuur cassatiemiddelen voorgesteld. De schriftuur is aan dit arrest gehecht en
maakt daarvan deel uit.

De advocaat-generaal A.E. Harteveld heeft geconcludeerd tot verwerping van het beroep.

De raadsman van de verdachte heeft daarop schriftelijk gereageerd.

De cassatiemiddelen klagen dat het hof het beroep op noodweer aan de hand van een onjuiste
maatstaf heeft verworpen, althans de te hanteren maatstaf onjuist heeft toegepast. Het tweede
cassatiemiddel klaagt verder dat het oordeel van het hof dat de aan het beroep op noodweer ten
grondslag gelegde feiten en omstandigheden niet aannemelijk zijn geworden, ontoereikend is
gemotiveerd. De cassatiemiddelen lenen zich voor gezamenlijke bespreking.

Ten laste van de verdachte is bewezenverklaard dat:

“hij op 10 april 2018 te Amsterdam [slachtoffer] heeft mishandeld door voornoemde
[slachtoffer] meermalen met een fietspomp tegen het lichaam te slaan.”

Deze bewezenverklaring steunt op de volgende bewijsmiddelen:

“1. Een proces-verbaal aangifte met nummer PL1300-2018071117-1 van 10 april 2018, in de
wettelijke vorm opgemaakt door de daartoe bevoegde opsporingsambtenaar [verbalisant 1],
doorgenummerde pagina’s 3-5.

Dit proces-verbaal houdt in, voor zover van belang en zakelijk weergegeven, als de
verklaring van [slachtoffer]:

Op l0 april 2018 was ik op het Lambertus Zijlplein. Ik zag dat een man een fietspomp pakte.
Hij heeft mij geslagen. Hij sloeg met de pomp op verschillende plekken. Hij raakte mij
meerdere keren met de voet van de fietspomp, het houten stuk. Ik voelde tijdens de
mishandeling veel pijn. Ik voelde de meeste pijn in mijn hand. De wond op mijn hand bleek in
het ziekenhuis open te zijn tot de pees. Ik heb ook pijn in mijn been. Ik heb een
bloeduitstorting op mijn linker onderbeen. Ik heb op mijn linkerarm ook bloeduitstortingen. Ik
heb ook pijn in mijn armen en mijn ribben.

2. Een proces-verbaal van bevindingen met nummer PL1300-2018071117-6 van 10 april
2018, in de wettelijke vorm opgemaakt door de daartoe bevoegde opsporingsambtenaren
[verbalisant 2], [verbalisant 3] en [verbalisant 4], doorgenummerde pagina’s 11-13.

Dit proces-verbaal houdt in, voor zover van belang en zakelijk weergegeven, als de
verklaring van voornoemde verbalisanten:

Op 10 april 2018 omstreeks 17.05 uur waren wij op het Lambertus Zijlplein te Amsterdam.
Aldaar werden wij gewenkt door een man met een rood vest aan, die genaamd bleek te zijn
[slachtoffer]. Ik, verbalisant [verbalisant 2], zag dat hij mij een bebloede linkerhand liet zien.
Ik hoorde hem zeggen: “Kijk dat is de dader, hij heeft mij geslagen met een fietspomp”. Ik
zag dat hij wees naar een man die ongeveer twintig meter verder op het plein stond. De
verdachte die hij aanwees, beschrijf ik als een man van ongeveer 60 jaar oud, met een
turquoise gewaad. De verdachte gaf aan mij op te zijn [verdachte], geboren op
[geboortedatum] 1952 te [geboorteplaats]. Ik hoorde portofonisch via het districtskanaal dat
op de camerabeelden van het centraal cameratoezicht was te zien dat de verdachte de man
met het rode vest meerdere malen had geslagen met een fietspomp.

3. Een proces-verbaal van bevindingen met nummer PL1300-2018071117-9 van 10 april
2018, in de wettelijke vorm opgemaakt door de daartoe bevoegde opsporingsambtenaar
[verbalisant 5], doorgenummerde pagina’s 17-18.

2 Beoordeling van het eerste en het tweede cassatiemiddel
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2.2.3

Dit proces-verbaal houdt in, voor zover van belang en zakelijk weergegeven, als de
verklaring van voornoemde verbalisant:

Ik stelde een onderzoek in naar de beelden van het CTTR. Op de beelden van Cam-
Wes_NWN_804 van 10 april 2018 zag ik het volgende. Om 17.04.20 uur zag ik een man in
blauw lang gewaad in beeld lopen. Om 17.04.27 uur zag ik een man met rode jas en
daaronder blauw lang gewaad lopen. Ik zag dat de man in het blauw een fietspomp pakte.
Ik zag dat de man in het blauw een slaande beweging maakte naar het bovenlichaam van
de man in het rood. Ik zag dat de man in het blauw de man in het rood driemaal raakte op
het bovenlichaam terwijl de man in het rood dit trachtte te weren met zijn linkerhand. Ik zag
dat de man in het blauw de man in het rood nog driemaal met de fietspomp sloeg terwijl de
man in het rood op de grond lag. Om 17.05:45 zag ik dat de politie ter plaatse kwam en dat
de man in het rood naar de politie loopt.

4. Een geschrift, zijnde een Poliklinisch Medisch dossier Heelkunde van 10 april 2018,
doorgenummerde pagina 6. Dit geschrift houdt in, voor zover van belang en zakelijk
weergegeven:

Patiëntnaam: [slachtoffer]

Datum: 10-04-2018

Ingevuld door: assistent [betrokkene 1] en co-assistent [betrokkene 2].

Anamnese: vandaag gevochten met een man. Is meerdere keren geslagen met een
fietspomp. Nu pijnklachten aan verwondingen: basaal van linker duim, linker onderarm, linker
onderbeen en linker thorax.

Conclusie: verwondingen op het linker onderbeen, linker onderarm en de basis van dig 1 wv
hechtingen.”

Volgens het proces-verbaal van de terechtzitting in hoger beroep heeft de raadsman van de
verdachte daar het woord gevoerd overeenkomstig de pleitnota die aan het proces-verbaal
is gehecht. Deze pleitnota houdt onder meer in:

“Feiten

3. Allereerst vraag ik uw aandacht voor de feiten, in het bijzonder voor een tweetal
feitelijkheden die de rechtbank miskende

Confrontatie voorafgaand aan camerabeelden

4. Ten eerste miskende de rechtbank dat zich een eerdere confrontatie voordeed dan de
camerabeelden laten zien. De heren kwamen elkaar tegen op het plein, achter de viswinkel.
[slachtoffer] vroeg [verdachte] om geld. [verdachte] weigerde dit. Vervolgens schold
[slachtoffer] [verdachte] uit en spuugde hij. [verdachte] probeerde weg te lopen maar kreeg
toen klappen, onder andere op zijn gezicht en op zijn rug. (...)

5. Dat dit werkelijk zo gegaan is, blijkt niet alleen uit de aangifte en verklaringen van
[verdachte]. [verdachte] heeft letsel opgelopen dat onmogelijk door de camerabeelden
verklaard kan worden. Ik heb alle beelden op een rij gezet waarop [verdachte] mogelijk
letsel kon oplopen, en daarbij blijkt het volgende:

• Na 39 seconden op camera 804 is te zien dat [slachtoffer] een trappende beweging
richting het been van [verdachte] maakt.

• Na 47 seconden op camera 805 haalt [slachtoffer] uit naar de linkerkant van het gezicht
van [verdachte], maar hij mist en komt ten val.

• Na 51 seconden op camera 805 maakt [slachtoffer] een trappende beweging naar het
been van [verdachte] nadat [slachtoffer] op de grond is gevallen.

• Andere slaan of schoppende bewegingen zijn niet vastgelegd.

6. Daarentegen heeft [verdachte] aantoonbaar letsel opgelopen aan zijn been, rug en kaak.
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2.2.4

2.3.1

2.3.2

Zijn kunstgebit mist zelfs een tand. Ik verwijs daarbij naar het rapport van de GGD van 16
april 2018 met foto’s van het letsel, de foto van het kunstgebit van [verdachte] en de brief
van de huisarts van 22 mei 2018.5 (...) De beelden bieden hooguit een verklaring voor het
letsel aan het been. Slaan of schoppende bewegingen naar de rug van [verdachte] zijn
helemaal niet vastgelegd. De slaande beweging naar het gelaat van [verdachte] kan de
ontbrekende tand ook niet verklaren. Niet alleen mist [slachtoffer], ook haalt hij uit naar de
linkerkant van [verdachte] terwijl het kunstgebit een tand mist aan de rechterkant. (...)

7. Er moet zich dus meer hebben afgespeeld dan de camerabeelden laten zien.

[slachtoffer] ook bij tweede confrontatie de agressor

8. Een tweede punt van feitelijke aard waarbij de rechtbank mistastte, is het feit dat
[slachtoffer] ook bij de tweede confrontatie de agressor was. Dit blijkt uit een nauwkeurige
analyse van de camerabeelden. De heren lopen bekvechtend het camerabeelden maar het is
[verdachte] die zich zo veel mogelijk van [slachtoffer] afwendt. [verdachte] beweegt zich
richting de fietsenwinkel, [slachtoffer] loopt er dreigend achteraan. (...)

9. Het lukte [verdachte] op dat moment niet om te ontkomen, terwijl hij dat wel probeerde.
De vlam sloeg pas echt in de pan toen [verdachte] een schop kreeg. Pas daarna rende
[verdachte] naar de fietspomp en sloeg hij terug. In de bijlage bij de pleitnota vindt u een
beeld van de trap die voorafgaat aan het moment voordat [verdachte] de fietspomp pakt.
Ook dit moment lijkt de rechtbank niet helder voor ogen te hebben gehad. (...)

10. Zelfs na de klappen met de fietspomp blijft [slachtoffer] de agressor. Hij staat meteen op
zodra dit mogelijk is en loopt weer agressief op [verdachte] af. Op een gegeven moment
trekt [slachtoffer] zelfs een sprintje om [verdachte] bij te houden. (...)

11. Niet lang daarna loopt [verdachte] weg en zwaait [slachtoffer] naar de politie. Op cliënt
komt dit nogal schijnheilig over.

Noodweer(exces)

12. Wat betekent dit alles nu voor deze zaak? [verdachte] dient te worden ontslagen van
alle rechtsvervolging. Hij handelde uit noodweer dan wel noodweerexces.”

Het hof heeft het aangevoerde als volgt verworpen:

“Naar het oordeel van het hof is niet aannemelijk geworden dat er voorafgaand aan het op
de camerabeelden zichtbare incident, zoals beschreven door verbalisant [verbalisant 5]
(doorgenummerde pagina’s 17-18 van het dossier), sprake was van een onmiddellijke
wederrechtelijke aanranding van de verdachte door de aangever. Zo heeft de verdachte
tijdens het politieverhoor enkel een blauwe plek laten zien aan verbalisant [verbalisant 6] (p.
25 van het dossier), dateert de door de verdachte overgelegde gezondheidsverklaring van
de GGD pas van zes dagen na het incident, bieden de camerabeelden geen steun voor de
door de raadsman en de verdachte geschetste gang van zaken en biedt het dossier ook
overigens geen enkel aanknopingspunt dat sprake was van een situatie waartegen de
verdachte zich diende te verdedigen.

Het hof zal dit verweer dan ook verwerpen.”

Als door of namens de verdachte een beroep op noodweer is gedaan, moet de rechter (i) de
feitelijke grondslag van dat beroep onderzoeken, (ii) beoordelen of aan de voorwaarden
voor de aanvaarding van het verweer is voldaan en (iii) een gemotiveerde beslissing geven
op dat verweer.

Bij het onderzoek naar de feitelijke grondslag van het beroep kan betekenis toekomen aan
de inhoud en indringendheid van de door of namens de verdachte aangevoerde
argumenten. De last tot het aannemelijk maken van die feitelijke grondslag mag echter niet
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uitsluitend op de verdachte worden gelegd. Als de verdachte in dit verband weigert te
antwoorden op nadere vragen met betrekking tot de door of namens hem gestelde gang
van zaken, mag de rechter die omstandigheid in zijn beoordeling betrekken.

Voor aanvaarding van het beroep is onder meer vereist dat de rechter de feitelijke grondslag
ervan aannemelijk acht. Ter verduidelijking van eerdere rechtspraak merkt de Hoge Raad
hierover het volgende op. Voor de vaststelling van de feiten en omstandigheden waarop dat
beroep steunt, geldt – anders dan voor de beslissing over de bewezenverklaring – niet als
maatstaf dat deze feiten en omstandigheden zich ‘buiten redelijke twijfel’ hebben
voorgedaan. Bij de beoordeling van de feitelijke grondslag van het beroep op noodweer
gaat het er slechts om dat die feitelijke toedracht, gelet op wat daarover door of namens de
verdachte is aangevoerd en in het licht van het verhandelde ter terechtzitting, voldoende
aannemelijk is geworden. Aan het oordeel dat de gestelde feitelijke grondslag voldoende
aannemelijk is geworden, staat enige onzekerheid over de precieze feitelijke toedracht niet
in de weg.

Wanneer de rechter de feitelijke toedracht van het beroep niet aannemelijk geworden acht,
verwerpt hij het beroep. Ook wanneer hij oordeelt dat de door hem aannemelijk geachte
feitelijke toedracht het beroep niet kan doen slagen omdat niet aan de voorwaarden voor de
aanvaarding van dat beroep is voldaan, verwerpt hij het beroep. De rechter kan overigens
het onderzoek naar de feitelijke grondslag van het beroep achterwege laten, als hij tot het
oordeel komt dat – veronderstellenderwijs uitgaand van de aannemelijkheid van de gestelde
feitelijke toedracht – het beroep niet kan slagen. Wel moet uit de uitspraak volgen op welke
grond de verwerping berust.

Het hof heeft geoordeeld dat de door de verdediging gestelde aanranding, die eruit zou bestaan
dat de verdachte voorafgaand aan het op de camerabeelden zichtbare incident door de aangever
is aangevallen, niet aannemelijk is geworden. Het hof heeft daarmee het beroep op noodweer
beoordeeld met toepassing van de juiste maatstaf. Het oordeel van het hof is – ook in het licht van
wat de verdediging daaraan ten grondslag heeft gelegd – toereikend gemotiveerd.

De cassatiemiddelen falen.

De Hoge Raad heeft de klachten over de uitspraak van het hof beoordeeld. De uitkomst hiervan is dat
deze klachten niet kunnen leiden tot vernietiging van die uitspraak. De Hoge Raad hoeft niet te
motiveren waarom hij tot dit oordeel is gekomen. Bij de beoordeling van deze klachten is het namelijk
niet nodig om antwoord te geven op vragen die van belang zijn voor de eenheid of de ontwikkeling
van het recht (zie artikel 81 lid 1 van de Wet op de rechterlijke organisatie).

De Hoge Raad verwerpt het beroep.

Dit arrest is gewezen door de vice-president J. de Hullu als voorzitter, en de raadsheren M.J. Borgers,
M. Kuijer, C. Caminada en T. Kooijmans, in bijzijn van de waarnemend griffier S.P. Bakker, en
uitgesproken ter openbare terechtzitting van 29 maart 2022.

3 Beoordeling van de overige cassatiemiddelen

4 Beslissing
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3.1.

3.2.

hierna: de verdachte.

1.  De verdachte is bij arrest van 8 september 2020 door het gerechtshof Amsterdam wegens
“mishandeling”, veroordeeld tot een taakstraf voor de duur van 100 uren, te vervangen door 50
dagen hechtenis, waarvan telkens de helft voorwaardelijk met een proeftijd van twee jaren. Ook
heeft het hof gelast dat een in beslag genomen fietspomp wordt teruggegeven aan de
rechthebbende, een vordering van de benadeelde partij gedeeltelijk toegewezen en een
schadevergoedingsmaatregel opgelegd. Een en ander als nader in het arrest bepaald.

2.  Het cassatieberoep is ingesteld namens de verdachte en mr. A.J. Horenblas, advocaat te
Amsterdam, heeft vijf middelen van cassatie voorgesteld.

3. In de kern gaat het in deze zaak om een door het hof verworpen beroep op noodweer(exces). Alle
vijf hieronder te bespreken cassatiemiddelen houden daaromtrent een klacht in of hangen daarmee
samen. Voor een goed begrip geef ik daarom hieronder eerst de bewezenverklaring, bewijsmiddelen
en de verwerping van dit verweer weer.

Ten laste van de verdachte is door het hof bewezenverklaard dat:

“hij op 10 april 2018 te Amsterdam [slachtoffer] heeft mishandeld door voornoemde [slachtoffer]
meermalen met een fietspomp tegen het lichaam te slaan.”

Deze bewezenverklaring steunt op de volgende bewijsmiddelen:

“1. Een proces-verbaal aangifte met nummer PL1300-2018071117-1 van 10 april 2018, in de
wettelijke vorm opgemaakt door de daartoe bevoegde opsporingsambtenaar [verbalisant 1] ,
doorgenummerde pagina’s 3-5.

Dit proces-verbaal houdt in, voor zover van belang en zakelijk weergegeven, als de verklaring van
[slachtoffer] :

Op 10 april 2018 was ik op het Lambertus Zijlplein. Ik zag dat een man een fietspomp pakte. Hij
heeft mij geslagen. Hij sloeg met de pomp op verschillende plekken; Hij raakte mij meerdere keren
met de voet van de fietspomp, het houten stuk. Ik voelde tijdens de mishandeling veel pijn. Ik
voelde de meeste pijn in mijn hand. De wond op mijn hand bleek in het ziekenhuis open te zijn tot
de pees. Ik heb ook pijn in mijn been. Ik heb een bloeduitstorting op mijn linker onderbeen. Ik heb
op mijn linkerarm ook bloeduitstortingen. Ik heb ook pijn in mijn armen en mijn ribben.

2. Een proces-verbaal van bevindingen met nummer PL1300-2018071117-6 van 10 april 2018, in
de wettelijke vorm opgemaakt door de daartoe bevoegde opsporingsambtenaren [verbalisant 2] ,
[verbalisant 3] en [verbalisant 4] , doorgenummerde pagina’s 11-13.

Dit proces-verbaal houdt in, voor zover van belang en zakelijk weergegeven, als de verklaring van
voornoemde verbalisanten:

Op 10 april 2018 omstreeks 17.05 uur waren wij op het Lambertus Zijlplein te Amsterdam. Aldaar
werden wij gewenkt door een man met een rood vest aan, die genaamd bleek te zijn [slachtoffer]
. Ik, verbalisant [verbalisant 2] , zag dat hij mij een bebloede linkerhand liet zien. Ik hoorde hem
zeggen: “Kijk dat is de dader, hij heeft mij geslagen met een fietspomp”. Ik zag dat hij wees naar
een man die ongeveer twintig meter verder op het plein stond. De verdachte die hij aanwees,
beschrijf ik als een man van ongeveer 60 jaar oud, met een turquoise gewaad. De verdachte gaf
aan mij op te zijn [verdachte] , geboren op [geboortedatum] 1952 te [geboorteplaats] . Ik hoorde
portofonisch via het districtskanaal dat op de camerabeelden van het centraal cameratoezicht was
te zien dat de verdachte de man met het rode vest meerdere malen had geslagen met een

Bewezenverklaring, bewijsvoering en procesverloop
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fietspomp.

3. Een proces-verbaal van bevindingen met nummer PL1300-2018071117-9 van 10 april 2018, in
de wettelijke vorm opgemaakt door de daartoe bevoegde opsporingsambtenaar [verbalisant 5] ,
doorgenummerde pagina’s 17-18.

Dit proces-verbaal houdt in, voor zover van belang en zakelijk weergegeven, als de verklaring van
voornoemde verbalisant:

Ik stelde een onderzoek in naar de beelden van het CTTR. Op de beelden van Cam-
Wes_NWN_804 van 10 april 2018 zag ik het volgende. Om 17.04.20 uur zag ik een man in blauw
lang gewaad in beeld lopen. Om 17.04.27 uur zag ik een man met rode jas en daaronder blauw
lang gewaad lopen. Ik zag dat de man in het blauw een fietspomp pakte. Ik zag dat de man in het
blauw een slaande beweging maakte naar het bovenlichaam van de man in het rood. Ik zag dat
de man in het blauw de man in het rood driemaal raakte op het bovenlichaam terwijl de man in het
rood dit trachtte te weren met zijn linkerhand. Ik zag dat de man in het blauw de man in het rood
nog driemaal met de fietspomp sloeg terwijl de man in het rood op de grond lag. Om 17.05:45 zag
ik dat de politie ter plaatse kwam en dat de man in het rood naar de politie loopt.

4. Een geschrift, zijnde een Poliklinisch Medisch dossier Heelkunde van 10 april 2018,
doorgenummerde pagina 6.

Dit geschrift houdt in, voor zover van belang en zakelijk weergegeven:

Patiëntnaam: [slachtoffer]

Datum: [geboortedatum] -2018

Ingevuld door: assistent [betrokkene 1] en co-assistent [betrokkene 2] .

Anamnese: vandaag gevochten met een man. Is meerdere keren geslagen met een fietspomp. Nu
pijnklachten aan verwondingen: basaal van linkerduim, linker onderarm, linker onderbeen en linker
thorax.

Conclusie: verwondingen op het linker onderbeen, linker onderarm en de basis van dig 1 wv
hechtingen.

Het hiervoor vermelde bewijsmiddel 4 betreft een geschrift als bedoeld in artikel 344, eerste lid,
aanhef, onder 5° van het Wetboek van Strafvordering en is slechts gebezigd in verband met de
inhoud van de andere bewijsmiddelen.”

Het beroep op noodweer(exces) is door het hof als volgt samengevat en verworpen:

“Bespreking van het beroep op noodweer

De raadsman van de verdachte heeft zich primair op het standpunt gesteld dat sprake was van
noodweer. De verdachte is namelijk voorafgaand aan het op de camerabeelden zichtbare incident
aangevallen door de aangever. Daarmee was sprake van een onmiddellijke wederrechtelijke
aanranding waartegen de verdachte zich redelijkerwijs mocht verweren.

Het hof overweegt daartoe als volgt.

Naar het oordeel van het hof is niet aannemelijk geworden dat er voorafgaand aan het op de
camerabeelden zichtbare incident, zoals beschreven door verbalisant [verbalisant 5]
(doorgenummerde pagina’s 17-18 van het dossier), sprake was van een onmiddellijke
wederrechtelijke aanranding van de verdachte door de aangever. Zo heeft de verdachte tijdens
het politieverhoor enkel een blauwe plek laten zien aan verbalisant [verbalisant 6] (p. 25 van het
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dossier), dateert de door de verdachte overgelegde gezondheidsverklaring van de GGD pas van
zes dagen na het incident, bieden de camerabeelden geen steun voor de door de raadsman en de
verdachte geschetste gang van zaken en biedt het dossier ook overigens geen enkel
aanknopingspunt dat sprake was van een situatie waartegen de verdachte zich diende te
verdedigen.

Het hof zal dit verweer dan ook verwerpen

(…)

Strafbaarheid van de verdachte

De raadsman van de verdachte heeft zich subsidiair op het standpunt gesteld dat sprake was van
noodweerexces. Dit verweer kan niet slagen omdat het hof, zoals eerder in dit arrest overwogen,
van oordeel is dat er geen sprake is geweest van een noodweersituatie.”

4. Het eerste middel bevat de klacht dat het hof met bovenstaande verwerping van het beroep op
noodweer(exces) het recht heeft geschonden, kort gezegd omdat deze verwerping zich niet zou
verdragen met de onschuldpresumptie.

De door het hof toegepaste maatstaf, inhoudende dat een noodweersituatie “niet aannemelijk is
geworden”, is zoals bekend vaste jurisprudentie. Dat wordt in het middel ook niet miskend. Het
middel stelt deze maatstaf als zodanig ter discussie. In de toelichting op het middel wordt betoogd
dat de tijd rijp zou zijn om deze maatstaf te “vervangen” dan wel “nader in te kleuren”. Daartoe
doet de steller van het middel een beroep op het internationale recht, in het bijzonder op artikel 6
lid 2 EVRM en de EU-Richtlijn 2016/343,1 en zoekt hij aansluiting bij de literatuur, in het bijzonder
bij hetgeen Bemelmans in zijn dissertatie over deze thematiek heeft opgemerkt.2 Het gaat de
steller van het middel dan met name om Bemelmans’ voorstel om het criterium “niet aannemelijk
geworden” te vervangen door het criterium “zeer onwaarschijnlijk geworden”.3 In het navolgende
ga ik eerst kort in op de literatuur (4.2-4.7).4 Daarna bespreek ik het relevante internationale recht
(4.8-4.10).

Bekend is dat de maatstaf van (niet) aannemelijkheid bij tal van strafprocessuele beslissingen het
geldende criterium is. Onder meer bij de beoordeling van strafuitsluitingsgronden, bij de
beoordeling van alternatieve scenario’s die niet strijdig zijn met de bewijsmiddelen en bij het bij de
strafmaat betrekken van ad informandum gevoegde feiten. Maar ook bij tal van beslissingen die
buiten de reikwijdte van de artikelen 348/350 Sv vallen, zoals bij het beoordelen van
aanhoudingsverzoeken, wordt aan de “aannemelijkheid” getoetst. In de literatuur lijkt consensus
te bestaan over het feit dat dit criterium niet steeds eenzelfde mate van waarschijnlijkheid vergt.5

Derhalve is sprake van een minder duidelijke maatstaf dan de “overtuiging” als bedoeld in artikel
338 Sv, of het met dat laatste vaak gelijkgestelde “buiten redelijke twijfel.”6 Bemelmans spreekt
om die reden van een “diffuse maatstaf”.7 Bijlsma en Meynen noemen het “een open en rekbaar
begrip”.8

Een volgende vraag is welke mate van waarschijnlijkheid de maatstaf van aannemelijkheid vergt
bij de beoordeling van – algemene9 – excepties. In de literatuur is een aantal maal de vraag
opgeworpen of het in dubio pro reo-beginsel in deze context onverkort geldt.10 Zou dat het geval
zijn, geldt voor de verwerping van excepties geen andere maatstaf dan voor het bewijzen van het
tenlastegelegde feit en komt de “aannemelijkheid” hier dus – voor wat betreft de vereiste
waarschijnlijkheid – op hetzelfde neer als de “overtuiging”. De naar mijn inschatting
meerderheidsopvatting is dat deze vraag bevestigend moet worden beantwoord.11 Dit zou er op
neerkomen dat géén redelijke twijfel mag bestaan over de vraag of een verdachte bijvoorbeeld
handelde uit noodweer, ontoerekeningsvatbaar was of verkeerde in een toestand van psychische
overmacht. Bij resterende redelijke twijfel zou dan vrijspraak of ontslag van alle rechtsvervolging
moeten volgen. Tegenover deze meerderheidsopvatting staat echter de in de literatuur wel
verdedigde gedachte dat bij het oordelen dat excepties “niet aannemelijk zijn geworden” met een

Het eerste middel

737



4.4.

4.5.

4.6.

4.7.

lagere mate van waarschijnlijkheid genoegen mag worden genomen.12

Een eerste argument voor de eerste opvatting is dat het in dubio pro reo-beginsel ziet op de
schuld van een verdachte aan een strafwaardige gedraging als geheel en het daarvoor niet
relevant is of eventuele twijfel gelegen is in de gedraging zelf of in de al dan niet disculperende
context waarin hij deze zou hebben verricht.13 Een tweede, wetssystematisch, argument, dat ook
door de steller van het middel wordt aangevoerd, is dat het niet voor de hand ligt om onderscheid
te maken tussen delicten waarbij de wederrechtelijkheid bestanddeel is – waaronder het in deze
zaak bewezenverklaarde, subsidiair tenlastegelegde delict mishandeling – en delicten waarin de
wederrechtelijkheid element is – waaronder het in deze zaak primair in de pogingsvariant
tenlastegelegde delict zware mishandeling. Wanneer bij de verwerping van excepties met een
lagere mate van waarschijnlijkheid genoegen zou mogen worden genomen dan bij het bewijzen
van het feit, zou dat erin resulteren dat bij het subsidiair tenlastegelegde meer twijfel over het al
dan niet aanwezig zijn van een noodweer(exces)situatie mag resteren dan bij het primair
tenlastegelegde.14 Om beide redenen lijkt het aanvaarden van een lagere waarschijnlijkheidseis
dan die van de “geen redelijke twijfel” niet wenselijk.

Daar staat echter het praktische argument tegenover dat bij diverse excepties een dergelijke
mate van waarschijnlijkheid niet gemakkelijk vast te stellen valt. Bijlsma en Meynen noemen in dit
verband de schulduitsluitingsgrond ontoerekeningsvatbaarheid (art. 39 Sr). Zij stellen dat indien
bij twijfel aan de toerekeningsvatbaarheid van de verdachte buiten redelijke twijfel zou moeten
komen vast te staan dat de verdachte wél toerekeningsvatbaar is, deze maatstaf “zelden” zal
worden gehaald.15 Om die reden lijken zij bij deze exceptie de voorkeur te geven aan – aan
Angelsaksische rechtsstelsels ontleende – waarschijnlijkheidsgradaties als een preponderance of
evidence of clear and convincing evidence.16Hun standpunt lijkt met name ingegeven door de
inherent met onzekerheden omgeven gedragskundige rapportages die bij het bepalen van de
toerekeningsvatbaarheid vaak een grote rol spelen.17 De moeilijkheden omtrent het vaststellen
van een hoge mate van waarschijnlijkheid lijken mij echter niet uniek voor de vraag naar
(on)toerekeningsvatbaarheid. Ook in situaties waarbij door meerdere personen over en weer
geweld is gepleegd en de uiteindelijk vervolgde persoon zich op noodweer(exces) beroept, kan
het naar mijn idee nogal eens ingewikkeld blijken om zoveel zekerheid te verkrijgen dat het “zeer
onwaarschijnlijk” is dat deze exceptie zich inderdaad heeft voorgedaan.

Een ander perspectief op deze thematiek is dat de maatstaf van aannemelijkheid niet zozeer een
ander waarschijnlijkheidscriterium inhoudt, als wel een (beperkte) verschuiving van de
bewijsvoeringslast en het bewijsrisico. Deze verschuiving kan gerechtvaardigd worden door het
feit dat strafuitsluitingsgronden negatieve omstandigheden zijn waarvan de afwezigheid – in
beginsel – mag worden verondersteld. De Hullu lijkt een dergelijke benadering voor te staan als hij
schrijft dat bij de beoordeling van excepties meer van de verdachte mag worden gevergd, te
weten “behulpzaamheid bij het stellen én controleerbaar maken van feiten waarop de exceptie
wordt gestoeld.”18 Ook Borgers en Kristen menen dat het bij een beroep op een exceptie redelijk
is om méér van de verdachte de verwachten dan “het enkel stellen van de gunstige
omstandigheid.”19 De ondergrens is hierbij uiteraard dat de bewijslast hierbij “niet uitsluitend” –
maar dus wel: gedeeltelijk – op de verdachte mag worden gelegd.20

Deze benadering spreekt aan, omdat het de mogelijkheid laat bestaan om het in dubio pro reo-
beginsel onverkort van toepassing te laten zijn in de context van excepties – althans voor wat
betreft de waarschijnlijkheidsmaatstaf – terwijl zo ook de belangrijkste hiervoor in 4.5 genoemde
bezwaren tegen het stellen van zo’n hoge waarschijnlijkheidsmaatstaf naar ik meen worden
ondervangen. Hoewel de spanning met de bewijsdimensie van de onschuldpresumptie zo wellicht
niet geheel wordt opgelost,21 maar naar het mij voorkomt wel wordt verlicht,22 is ze wel praktisch
hanteerbaar en komt ze tegemoet aan het hiervoor onder 4.4 weergegeven wetssystematische
argument. Of de wederrechtelijkheid nu bestanddeel of element is zal bij deze benadering immers
niet uitmaken. Indien iemand geweld heeft gepleegd zal in beginsel immers – ongeacht of
mishandeling of zware mishandeling ten laste is gelegd – doorgaans op basis van ervaringsregels
kunnen worden vermoed dat dit geweld wederrechtelijk was. In beide gevallen kan het dan op de
weg van de verdachte komen te liggen om hieromtrent twijfel te zaaien (de bewijsvoeringslast).
Wanneer hij daar niet in slaagt kan dit er dan toe leiden dat de wederrechtelijkheid wordt
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4.8.

4.9.

4.10.

4.11.

bewezen verklaard onderscheidenlijk verondersteld (het bewijsrisico).

De steller van het middel vraagt ten slotte nog de aandacht voor een internationaalrechtelijk
perspectief. Daartoe wijst hij ten eerste op de rechtspraak van het EHRM over artikel 6 lid 2 EVRM.
Deze rechtspraak kent sinds het arrest Barberà e.a /Spanje de volgende standaardoverweging over
de bewijsdimensie van de onschuldpresumptie:

“It requires, inter alia, that when carrying out their duties, the members of a court should not start
with the preconceived idea that the accused has committed the offence charged; the burden of
proof is on the prosecution, and any doubt should benefit the accused.”23

Dit uitgangspunt zou zich – aldus begrijp ik het middel – verzetten tegen de maatstaf van niet
aannemelijkheid. Dit zou zo kunnen zijn indien deze maatstaf werkelijk een (veel) lagere
waarschijnlijkheidsmaatstaf zou voorschrijven dan de maatstaf van de overtuiging. Die
veronderstelling is naar ik meen, en zoals ik hierboven heb overwogen, onjuist. Voor zover de
steller van het middel ook meent dat deze rechtspraak in de weg staat aan het binnen redelijke
grenzen verschuiven van de bewijsvoeringslast en het bewijsrisico op de verdachte is die
opvatting eveneens onjuist nu, ook in de rechtspraak van het Europees Hof, tenminste is
aanvaard dat verschuiving van de bewijslast en het bewijsrisico naar de verdachte ter zake van
excepties binnen redelijke grenzen een aanvaardbare beperking van de onschuldpresumptie is.24

Dan nog het beroep op de Richtlijn 2016/343. In de toelichting op het middel lijkt te worden
verondersteld dat deze richtlijn strenger is dan het EHRM en geen enkele mogelijkheid laat
bestaan om resterende twijfel in het nadeel van de verdachte te laten werken. Daartoe wordt
gewezen op het tweede lid van artikel zes van deze richtlijn, welke luidt:

“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.”

Dit onderdeel van de cassatieschriftuur miskent dat – zoals ook in de literatuur is opgemerkt –
artikel 6 moet worden gelezen in samenhang met de preambule.25 Overweging 22 van deze
preambule bepaalt onder meer:

“De bewijslast voor het aantonen van de schuld van de verdachte of beklaagde rust op de
vervolgende instantie, en enige twijfel moet ten gunste van de beklaagde komen (…) dit doet
echter geen afbreuk aan (…) het gebruik van wettelijke of feitelijke vermoedens inzake de
strafrechtelijke aansprakelijkheid van een verdachte of beklaagde. Dergelijke vermoedens moeten
binnen redelijke grenzen blijven, rekening houdend met het belang van wat er op het spel staat
en de handhaving van de rechten van de verdediging. Daarnaast dienen de gehanteerde middelen
in redelijke verhouding te staan tot het legitieme doel dat wordt nagestreefd. Dergelijke
vermoedens moeten weerlegbaar zijn en mogen in ieder geval alleen dan worden gebruikt
wanneer de rechten van de verdediging worden geëerbiedigd.”

Ook deze richtlijn laat dus de mogelijkheid open dat binnen redelijke grenzen gewerkt wordt met
bewijsvermoedens. Daarmee blijft – opnieuw binnen redelijke grenzen – de verschuiving van de
bewijsvoeringslast en bewijsrisico aanvaardbaar. Gelet hierop bevat deze richtlijn dus geen
strengere lijn dan die uit de EHRM-rechtspraak sinds het arrest Barberà e.a./ Spanje, maar bevat
het veeleer oude wijn in nieuwe zakken.

Ook voor zover het middel betoogt dat het internationale recht zou dwingen tot een andere
maatstaf dan die van de aannemelijkheid, kan het niet slagen.

De slotsom van deze exercitie is dat ik geen noodzaak zie om de maatstaf van de
“aannemelijkheid” bij de beoordeling van excepties te vervangen. Wel bestaat enige ruimte om te
expliciteren dat het in dubio pro reo-beginsel hier onverkort van toepassing is, opdat – ook
daarover – geen redelijke twijfel meer behoeft te bestaan. Datzelfde geldt eventueel voor
hetgeen ik heb opgemerkt over de verschuiving van het bewijsrisico en de bewijsvoeringslast. Tot
een ander criterium hoeft dit naar het mij voorkomt echter niet te leiden, het gaat veeleer om een
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5.1.

5.2.

5.3.
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5.5.

verduidelijking van hetgeen reeds in het criterium van aannemelijkheid besloten lag.

Het eerste middel faalt.

5. Het tweede middel klaagt over de motivering van de verwerping van het beroep op
noodweer(exces).

De wijze waarop het hof het gevoerde verweer heeft samengevat en verworpen heb ik hiervoor
onder 3.3 reeds weergegeven.

Het tweede cassatiemiddel bouwt deels voort op het eerste, voor zover wordt betoogd dat artikel
6 lid 2 EVRM en de EU-richtlijn 2016/343 niet zouden toestaan dat enige bewijsvoeringslast op de
verdachte komt te rusten en voor zover wordt gesteld dat beide rechtsbronnen zouden dicteren
dat “iedere twijfel” ten voordele van de verdachte zou moeten worden uitgelegd. Om de hiervoor
onder 4.8 en 4.9 uiteengezette redenen kan het middel in zoverre niet slagen.

Voor het overige geldt het volgende. Uit het proces-verbaal van de terechtzitting en de daarbij
gevoegde pleitnota blijkt dat het beroep op noodweer(exces) als volgt is onderbouwd. Ter zitting
is namens de verdachte betoogd dat er voorafgaand aan hetgeen op de camerabeelden (vgl.
bewijsmiddel 3) te zien is en voorafgaand aan het moment dat de politie arriveerde (vgl.
bewijsmiddel 2) een eerste incident tussen de verdachte en het slachtoffer zou hebben
plaatsgevonden waarbij de laatstgenoemde eerst om 50,- euro zou hebben gevraagd en
vervolgens de verdachte zou hebben uitgescholden, bespuugd en in zijn gezicht en op zijn rug zou
hebben geslagen. Ter onderbouwing is aangevoerd dat de verdachte letsel heeft dat onder meer
bestaat uit een afgebroken tand van zijn kunstgebit, blijkend uit een foto, en pijn aan de rug en
het gezicht, waartoe is verwezen naar een rapport van de GGD en een brief van de huisarts.
Voorts is nog betoogd dat op de camerabeelden wel zichtbaar zou zijn dat een “tweede
confrontatie” heeft plaatsgevonden, waarbij – evenals bij het eerdere incident – niet de verdachte
maar het slachtoffer de “agressor” zou zijn geweest. Dit zou moeten blijken uit de op de beelden
zichtbare lichaamstaal van beiden, alsmede uit het feit dat op die camerabeelden zichtbaar zou
zijn dat het slachtoffer de verdachte op enig moment “schopt” (aldus het pleidooi van de
raadsman) dan wel “dreigde” te schoppen (aldus de verklaring van de verdachte ter zitting).

Mij lijkt het dat het hof met de hierboven onder 3.3 weergegeven verklaring het aldus
gemotiveerde beroep op noodweer(exces) toereikend gemotiveerd heeft verworpen. Daarbij stel
ik vast dat die motivering – anders dan de steller van het middel lijkt te veronderstellen – niet het
oordeel bevat dat niet aannemelijk is geworden dat voorafgaand aan de mishandeling geen
sprake was van enige animositeit tussen de verdachte en het slachtoffer. Het hof heeft slechts
geoordeeld dat niet aannemelijk is geworden dat (hierdoor) voor de verdachte een
noodweersituatie is ontstaan. Dat het hof daarbij heeft betrokken dat de verdachte bij het eerste
verhoor enkel een blauwe plek heeft laten zien, acht ik niet onbegrijpelijk. Datzelfde geldt voor ’s
hofs oordeel dat het geen steun heeft gevonden voor de door de raadsman en de verdachte
geschetste gang van zaken en het ook overigens geen enkel aanknopingspunt aanwezig acht dat
sprake was van een situatie waartegen de verdachte zich diende te verdedigen. Het stond het hof
immers vrij om van de verdachte te vragen dat hij meer twijfel zou zaaien over de
wederrechtelijkheid dan wel verwijtbaarheid van het door hem gepleegde geweld (de
bewijsvoeringslast); en bij het uitblijven hiervan het verweer te verwerpen (het bewijsrisico).
Mede gelet op het feit dat het oordeel van het hof in hoge mate verweven is met waarderingen
van feitelijke aard, acht ik dit oordeel ook overigens niet onbegrijpelijk gemotiveerd. Daarbij neem
ik nog in aanmerking dat uit het proces-verbaal van de zitting blijkt dat de verdachte hier in zijn
tegenwoordigheid is berecht en op de zitting met de inconsistenties in zijn eigen verklaringen is
geconfronteerd.

Ook het tweede middel faalt.

Het tweede middel
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7.1.

7.2.
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8.1.

6. In het derde middel wordt gesteld dat de griffier onterecht een bepaalde passage in de pleitnota,
die ter zitting zou zijn uitgesproken, heeft doorgehaald, dan wel dat onterecht in het proces-verbaal
van de terechtzitting is opgenomen dat de doorgehaalde passages niet ter zitting zouden zijn
uitgesproken.

Dit middel behoeft naar mijn mening geen bespreking in cassatie. De betreffende zin (de derde
volzin vanaf randnummer 12 van de pleitnota) gaat over de “tweede confrontatie”, dus over de
vermeende schop van [slachtoffer] die op de camerabeelden zichtbaar zou zijn. Het maakt deel uit
van de samenvattende conclusie van de raadsman (de gehele alinea volgend op randnummer 12)
dat sprake zou zijn geweest van noodweer(exces). In deze passage staat voor wat betreft de
schop niets anders dan eerder in de pleitnota al onder woorden is gebracht en niet is doorgehaald
(zie i.h.b. randnummer 9 van de pleitnota). In zoverre betreft het dus slechts een herhaling Uit de
verwerping van het verweer door het hof, als weergegeven onder 3.3 van deze conclusie, blijkt
voorts dat het hof het verweer ook heeft opgevat als een beroep op noodweer(exces). Ook in
zoverre is de doorhaling dus niet van enig belang.

Het derde middel kan niet slagen.

7. Het vierde middel klaagt dat het hof bij de verwerping van het beroep op noodweer(exces) niet
separaat aandacht heeft besteed aan de schop die op de camerabeelden zichtbaar zou zijn.

Zoals hiervoor onder 5.3 al overwogen, is het beroep op noodweer(exces) tweeledig
onderbouwd. Ten eerste is aangevoerd dat sprake zou zijn geweest van eerder geweld dat niet
zichtbaar was op de camerabeelden en ten tweede is betoogd dat op de camerabeelden zichtbaar
zou zijn dat het slachtoffer de verdachte zou hebben geschopt, dan wel gedreigd zou hebben de
verdachte te schoppen. De strekking van het vierde middel is dat het hof met de hiervoor onder
3.3 weergegeven verwerping onvoldoende zou hebben gereageerd op het uitdrukkelijk
voorgedragen verweer onderscheidenlijk het uitdrukkelijk onderbouwde standpunt dat sprake zou
zijn van noodweer(exces) door niet expliciet in te gaan op het tweede onderdeel van deze
onderbouwing.

Ik meen dat ook dit middel niet kan slagen. Anders dan de steller van het middel lijkt mij dat met
de zin “Naar het oordeel van het hof is niet aannemelijk geworden dat er voorafgaand aan het op
de camerabeelden zichtbare incident (…) sprake was van een onmiddellijke wederrechtelijke
aanranding van de verdachte door de aangever” niet voorbij wordt gegaan aan de schoppende
beweging die mogelijk op de camerabeelden zichtbaar is geweest. Mij lijkt dat het hof met “het
incident” de geweldpleging door de verdachte heeft bedoeld en met hetgeen daaraan
“voorafgaand” is gebeurd heeft gedoeld op zowel het eerste als het tweede incident. Met deze
overweging heeft het hof dus ook het verweer dat de op de beelden zichtbare schop een
noodweersituatie in het leven zou hebben geroepen verworpen.

Ook het vierde middel is tevergeefs voorgesteld.

8. Het vijfde middel bevat geen zelfstandige klacht. Het herhaalt slechts de stelling dat de verdachte
had moeten worden vrijgesproken dan wel had moeten worden ontslagen van alle rechtsvervolging
en stelt “daarvan uitgaande” dat het slachtoffer [slachtoffer] om die reden geen “rechtstreekse
schade” zou hebben geleden, waardoor de vordering van de benadeelde partij niet had mogen
worden toegewezen. Zoals bij de bespreking van de voorgaande middelen is vastgesteld, is er geen
reden om “uit te gaan” van de aan deze redenering ten grondslag gelegde premisse.

Het vijfde en laatste middel faalt ook.

Het derde middel

Het vierde middel

Het vijfde middel
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9. Alle middelen falen. Het tweede tot en met het vijfde middel kunnen worden afgedaan met een aan
artikel 81 lid 1 RO ontleende motivering.

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

Richtlijn 2016/343, betreffende de versterking van bepaalde aspecten van het vermoeden van
onschuld en van het recht om in strafprocedures bij de terechtzitting aanwezig te zijn.

J.H.B. Bemelmans, Totdat het tegendeel is bewezen. De onschuldpresumptie in rechtshistorisch,
theoretisch, internationaalrechtelijk en Nederlands strafprocesrechtelijk perspectief (diss. Nijmegen),
Deventer: Wolters Kluwer, 2018.

Zie Bemelmans 2018, p. 373 voor wat betreft de verwerping van excepties. Zie op p. 363 voor de
verwerping van alternatieve scenario’s. Naar ik begrijp is de strekking van dit voorstel overigens niet
dat hiermee een inhoudelijk ander criterium komt te gelden, maar wel dat die bewoordingen beter
uitdrukken waar het – ook thans al – om gaat.

Volledigheidshalve merk ik hier vast op dat deze vraag in de rechtspraak van de Hoge Raad al eerder
aan de orde is geweest ten aanzien van de beoordelingsmaatstaf van alternatieve scenario’s. In de
zaken 18/01635, 18/02587, 18/00509 en 18/01981 werd steeds door de steller van het middel
betoogd – met steeds ook een beroep op het proefschrift van Bemelmans – dat deze maatstaf aan
vervanging toe is. De Hoge Raad deed dat de eerste drie maal af met toepassing van art. 80a RO, de
laatste maal door toepassing de geven aan art. 81 lid 1 RO.

Vgl Bemelmans 2018, p. 365 en – instemmend – W.H.B. Dreissen, ‘Het bewijs van excepties’, Boom
Strafblad, 2020, p. 232-238, p. 237.

Vgl. over deze gelijkstelling o.a. M.J. Dubelaar, Betrouwbaar getuigenbewijs. Totstandkoming en
waardering van strafrechtelijke getuigenverklaringen in perspectief (diss. Leiden), Deventer: Kluwer 2014,
p. 210, J.F. Nijboer, Strafrechtelijk bewijsrecht, bewerkt door P.A.M. Mevis, J.S. Nan en J.H.J. Verbaan,
Nijmegen: Ars Aequi Libri 2017, p. 85, Bemelmans 2018, p. 356-361 en G.J.M. Corstens, Het Nederlands
strafprocesrecht, bewerkt door M.J. Borgers en T. Kooijmans, Deventer: Wolters Kluwer 2021, p. 795. In
het voorgestelde nieuwe artikel 4.3.7 (ambtelijke versie juli 2020) wordt deze maatstaf in het tweede
lid geëxpliciteerd en hiermee zal – blijkens de Memorie van Toelichting bij het eerdere concept-
wetsvoorstel – ‘in wezen niets veranderen’ (p. 59).

Bemelmans 2018, p. 365.

Afronding
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J. Bijlsma & G. Meynen, ‘Wat is ‘aannemelijk’? Over het belang van een helder sanctierechtelijk
bewijscriterium’, NJB 2018/1812, p. 2516.

Voor delictspecifieke excepties liggen de zaken soms anders. Zie bijv. J. de Hullu, Materieel Strafrecht.
Over algemene leerstukken van strafrechtelijke aansprakelijkheid naar Nederlands recht, Deventer:
Wolters Kluwer, 2021, p. 366, onder verwijzing naar art. 1 lid 3 van de Warenwet. Dit artikellid beperkt
het toepassingsbereik van de wet tot zaken die niet aannemelijk zijn “gemaakt”.

Zie bijv. Bemelmans 2018, p. 370: “Thans is niet helder welke van deze lijnen de Nederlandse
rechter dient te kiezen.”, A-G Hofstee in zijn conclusie van 2 juli 2019, ECLI:NL:PHR:2019:684: “Over
de kwestie of en, zo ja, in hoeverre het in dubio pro reo-beginsel ook geldt bij de beoordeling van een
beroep op een strafuitsluitingsgrond zijn de meningen in de vakliteratuur verdeeld en de Hoge Raad
heeft zich daarover, voor zover ik heb kunnen nagaan, nog niet (expliciet) uitgesproken.” en De Hullu
2021, p. 367: “Deze kwestie komt in de gepubliceerde rechtspraak zelden aan de orde, hoewel het
naar mijn inschatting een regelmatig voorkomend vraagstuk bij bijvoorbeeld noodweer en
ontoerekenbaarheid zou kunnen zijn.”.

Zie o.a. de conclusie van A-G Fokkens van 17 november 1992, ECLI:NL:PHR:1992:AD1775, onder 8,
M.J. Borgers en F.G.H. Kristen, ‘Bewijsrisico, bewijslast en bewijsvoeringslast in het strafproces’, AA
1999, p. 866-877, i.h.b. p. 873, J.M. Reijntjes, ‘Onbekend en onbemind. Het Nederlandse bewijsstelsel
opnieuw ter discussie’, Strafblad 2014/69, Bemelmans 2018, o.a. p. 370, Dreissen 2020 en De Hullu
2021, p. 371.

Zie bijv. R.H. Jansen, ‘In dubio pro reo bij strafuitsluitingsgronden?, NJB 2020/126. Hij meent dat “voor
strafuitsluitingsgronden een lagere bewijsdrempel geldt dan voor bewijskwesties” en zulks volgt uit
het feit dat een “strafuitsluitingsgrond een minder fundamenteel aspect van de strafrechtelijke
aansprakelijkheid van de verdachte raakt” (p. 126). Zie ook Bijlsma en Meynen 2020, p. 2516:
“’Aannemelijkheid’ is in ieder geval een lichtere standaard dan beyond a reasonable doubt of ‘wettig en
overtuigend bewijs’, maar eist het bijvoorbeeld een preponderance of the evidence of gaat het eigenlijk
meer richting clear and convincing evidence?”

Vgl. Reijntjes 2014, Bemelmans 2018, p. 370, onder verwijzing naar diverse eerdere auteurs, en
Dreissen 2020.

Vgl. Bemelmans 2018, p. 371 (en zie ook p. 259), Dreissen 2020, p. 233, alsmede de conclusie van
A-G Fokkens van 17 november 1992, ECLI:NL:PHR:1992:AD1775, onder 8. Langs dezelfde lijnen kan
de vraag gesteld worden wat de rechtvaardiging zou zijn van het vergen van meer zekerheid over de
wederrechtelijkheid bij culpoze delicten dan bij doleuze delicten waarbij de wederrechtelijkheid
bestanddeel is.

Bijlsma en Meynen 2020, p. 2515.

Zie Bijlsma en Meynen 2020, p. 2515. Later in hun bijdrage lijken zij dit weer wat af te zwakken en
pleiten zij nog slechts voor “een bezinning op de betekenis van het begrip ‘aannemelijk’.” (p. 2518).

Vgl. over de altijd onzekere resultaten van de ‘zachte’ gedragswetenschappen H.J.C. van Marle,
P.A.M. Mevis en M.J.F. van der Wolf, ‘Prolegomena’, in: H.J.C. van Marle, P.A.M. Mevis en M.J.F. van der
Wolf, Gedragskundige rapportage in het strafrecht, Deventer: Wolters Kluwer 2013.

De Hullu 2021, p. 368.

Borgers en Kristen 1999, p. 874.

Dit is vast jurisprudentie. Zie bijv. HR 3 juli 2012, ECLI:NL:HR:2012:BW9975, NJ 2012, 521, m.nt.
Reijntjes, rov. 2.4.

Bemelmans (2018, p. 369) lijkt ook het (gedeeltelijk) verplaatsen van het bewijsrisico naar de
verdachte als een “forse inbreuk op de bewijsdimensie van de onschuldpresumptie” te beschouwen.

De grens dat de bewijslast niet “uitsluitend” op de verdachte mag komen te rusten bewerkstelligt
immers dat de rechter ook altijd zelf verantwoordelijkheid moet nemen – en indien nodig nader
onderzoek moet (laten) instellen – voor de deugdelijkheid van zijn uiteindelijke bewijs- en
kwalificatiebeslissing.

EHRM 6 december 1988, nr. 10590/83 (Barberà, Messegué en Jabardo/Spanje), par 77. Zie voor een
opsomming van de rechtspraak waarin deze overweging is herhaald Bemelmans 2018, p. 69-70.
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Zie voor een uitgebreide bespreking van de rechtspraak van het Europees hof over dit punt
Bemelmans 2018, p. 226.

Zie hierover en over de totstandkomingsgeschiedenis van deze richtlijn onder meer L.A. van
Noorloos, ‘De Europese richtlijn onschuldpresumptie: bescheiden harmonisatie van een fundamenteel
strafrechtelijk beginsel’, Nederlands tijdschrift voor Europees recht, 2016, p. 157-169, i.h.b. p. 164 en
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, i.h.b. p. 715-716.
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Bijzondere kenmerken Cassatie

Inhoudsindicatie
Mishandeling van ander op eerste verdieping fastfoodrestaurant, nadat die ander en
diens vriend op de benedenverdieping en de trap geweld tegen verdachte hadden
uitgeoefend, art. 300.1 Sr. Noodweerexces, art. 41.2 Sr. Zijn gedragingen van
verdachte aanvallend van aard? HR herhaalt relevante overwegingen uit
HR:2010:BK4788 en HR:2016:456, inhoudende dat beroep op noodweer(exces)
niet kan worden aanvaard indien gedraging als aanvallend moet worden gezien. Hof
heeft beroep op noodweerexces verworpen omdat omstandigheid dat verdachte
zelf op aangever en zijn vriend is afgegaan, als tegenaanval en dus als aanvallend
moet worden beschouwd. Daarmee heeft hof kennelijk toepassing willen geven aan
de uitzondering dat bij aanvallende gedragingen een beroep op noodweer(exces)
niet kan worden aanvaard. Dat oordeel is niet z.m. begrijpelijk, nu hof weliswaar in
zijn overwegingen heeft betrokken dat verdachte zich opnieuw in het gevecht heeft
gestort omdat hij ‘verhaal wilde halen’, maar geen aandacht heeft besteed aan wat
door de verdediging naar voren is gebracht, erop neerkomend dat die opmerking
uit haar verband is gerukt en dat het direct voorafgaande geweld dat tegen
verdachte is uitgeoefend leidde tot zijn gedragingen, zodat volgens de verdediging
geen sprake was van aanvallende gedragingen van verdachte. Volgt vernietiging en
terugwijzing.

Vindplaatsen Rechtspraak.nl 
SR-Updates.nl 2021-0370 met annotatie van J.H.J. Verbaan 
RvdW 2022/8 
NJ 2022/20 met annotatie van A.J. Machielse 
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2.2.1

2.2.2

2.1

Nummer 19/05643

Datum 7 december 2021

ARREST

op het beroep in cassatie tegen een arrest van het gerechtshof Amsterdam van 3 december 2019,
nummer 23-002003-18, in de strafzaak

tegen

[verdachte],

geboren te [geboorteplaats] op [geboortedatum] 1987,

hierna: de verdachte.

Het beroep is ingesteld door de verdachte. Namens deze heeft M. Kuipers, advocaat te Amsterdam-
Duivendrecht, bij schriftuur een cassatiemiddel 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 en
tot terugwijzing van de zaak naar het gerechtshof Amsterdam, opdat de zaak op het bestaande hoger
beroep opnieuw wordt berecht en afgedaan.

Het cassatiemiddel klaagt over de verwerping door het hof van het beroep op noodweerexces.

Ten laste van de verdachte is bewezenverklaard dat:

“hij op 14 april 2017 te Amsterdam [benadeelde] heeft mishandeld door deze meermalen
tegen het hoofd te slaan.”

Deze bewezenverklaring steunt op de volgende bewijsmiddelen:

“1. Een proces-verbaal van aangifte van 19 april 2017 met nummer PL1300-2017078568-13,
in de wettelijke vorm opgemaakt door de bevoegde opsporingsambtenaar [verbalisant 1].

Dit proces-verbaal houdt in, voor zover van belang en zakelijk weergegeven, als de op 19
april 2017 tegenover verbalisant afgelegde verklaring van aangever [benadeelde]:

Op 14 april 2017 omstreeks 02:30 uur waren mijn vriend [slachtoffer] [het hof begrijpt hier
en hierna: [slachtoffer]] en ik in Burger King aan het Leidseplein te Amsterdam. We stonden
in de rij om een burger te bestellen. Een jongen en een meisje voor ons in de rij vonden dat
wij te dicht op hen stonden. Met hen kregen we ruzie. Zij vonden dat wij aan het duwen
waren. Hierop kregen we een woordenwisseling met de jongen. Ik zag dat de jongen steeds

1 Procesverloop in cassatie

2 Beoordeling van het cassatiemiddel
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agressiever werd. Ik heb klappen op mijn hoofd gehad. Ik kan me niet veel meer herinneren
van erna. Ik weet nog dat we uit elkaar werden gehaald maar de jongen kennelijk toch weer
bij mij is gekomen, omdat ik door hem werd geslagen. Het enige wat ik nog weet is dat dit
boven is gebeurd, maar verder ook niet.

Mijn letsel bestaat uit een gebroken neus; ik heb een sneetje onder mijn rechter oog, dat is
gelijmd; aan de linkerkant van mijn oog heb ik een klein wondje, dat is ook gelijmd; mijn
beide ogen zijn dik en ik heb in de ochtend last van hoofdpijn. Op een schaal van 1 op 10 is
het wel een 8. Naarmate de dag vordert wordt het wel minder. Ik ben met de ambulance
afgevoerd naar het ziekenhuis.

2. Een proces-verbaal van verhoor van 14 april 2017 met nummer PL1300-2017078563-6, in
de wettelijke vorm opgemaakt door de bevoegde opsporingsambtenaar [verbalisant 2].

Dit proces-verbaal houdt in, voor zover van belang en zakelijk weergegeven, als de op 14
april 2017 tegenover verbalisant afgelegde verklaring van [slachtoffer]:

Volgens mij stonden we, mijn vriend [benadeelde] en ik, [het hof begrijpt: op 14 april 2017]
in de rij bij Burger King. Een jongen en een dame stonden voor ons. Die jongen [het hof
begrijpt hier en hierna: de verdachte] begon ineens te schreeuwen dat we niet zo moesten
duwen. Toen kwam van het een het ander.

Toen kwamen ze op de trap, zelfs nog iets omhoog. Er gingen allemaal mensen tussen
staan. Ik werd door drie man vastgehouden, dus ik kon niks meer doen. Ik zag dat mijn
vriend op de grond was gevallen en op zijn rug lag. Ik zag dat die andere jongen bovenop
mijn vriend zat en gewoon helemaal los ging. Hij was echt ontspoord zeg maar. Ik zag dat
mijn vriend klappen in zijn gezicht kreeg.
[benadeelde] was er echt heel erg aan toe en is met de ambulance weggegaan.

3. Een proces-verbaal van bevindingen van 4 mei 2017 met nummer PL1300-2017078563-
12, in de wettelijke vorm opgemaakt door de bevoegde opsporingsambtenaar [verbalisant
3].

Dit proces-verbaal houdt in, voor zover van belang en zakelijk weergegeven, als mededeling
van verbalisant:

Op 4 april 2017 [het hof leest verbeterd: 14 april 2017] werd in Burger King op het
Leidseplein te Amsterdam een mishandeling gepleegd. Er bestaan camerabeelden van dit
incident.

Camera 2, Counter 1-7, 14 april 2017, 02:20:08 uur

Ik zie [verdachte] en [betrokkene 1] vooraan bij de counter staan. Ik zie dat zij geholpen
worden door de Burger King medewerker. Ik zie dat [benadeelde] en [slachtoffer] direct
achter [verdachte] en [betrokkene 1] staan. [het hof begrijpt dat met “[betrokkene 1]” de
toenmalige vriendin wordt bedoeld die, blijkens het proces-verbaal met nummer
20170708563-10, [betrokkene 1] is genaamd].

Camera 8-9, 14 april 2017, 02:23:16 uur

Ik zie dat [verdachte] en [betrokkene 1] naar de trap lopen en op het verhoogde plateau
van de trap gaan staan. Ik zie dat [slachtoffer], na enkele seconden rust, de trap oploopt in
de richting van [verdachte] en [betrokkene 1]. Ik zie dat ook vervolgens [slachtoffer] met zijn
bovenlijf buiten het beeld van de camera verdwijnt. Ik zie alleen de onderbenen van alle
personen op het plateau staan. De rest is buiten beeld. Ik zie vervolgens dat alle benen bij
elkaar komen en dat er heen en weer bewogen wordt. Kennelijk is [slachtoffer] het gevecht
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aangegaan met [verdachte] en [betrokkene 1].

Ik zie dat [benadeelde] vervolgens ook achter [slachtoffer] aanrent en zich in het gevecht
mengt. Ik zie dat [benadeelde] daarop achterover valt en op de grond beneden aan de trap
belandt.

Camera Entree, 14 april 2017, 02:24:15 uur

Ik zie dat [benadeelde] vanaf de trap naar beneden op de grond valt. Ik zie dat hij opstaat
en naar zijn gezicht grijpt. Ik zie dat hij over zijn gezicht wrijft. Ik zie om 02:24:53 uur dat
[benadeelde] de trap weer op rent in de richting van [slachtoffer] en [verdachte].

Camera Restaurant 1 voor, 14 april 2017, 02:24:48 uur

Ik zie dat [slachtoffer] op de eerste verdieping aankomt. Ik zie dat hij de trap op loopt. Ik zie
dat er niet meer gevochten wordt. Ik zie dat [benadeelde] beneden aan de trap staat en
niet vecht.

Ik zie dat er een Burger King medewerker achter [slachtoffer] loopt, kennelijk om hem
gescheiden te houden van [verdachte] en [betrokkene 1].

Ik zie dat [verdachte] vervolgens, achter [slachtoffer] aan, de trap op komt rennen. Ik zie dat
[verdachte] wordt tegengehouden door een omstander.

Camera 4 Entree, 14 april 2017

Ik zie dat [benadeelde] vanaf de begane grond ook de trap weer op rent, achter [verdachte]
en [slachtoffer] aan.

Camera Restaurant 1 voor, 14 april 2017

Ik zie dat [slachtoffer] op de eerste verdieping staat. Ik zie dat er van buiten het beeld een
aantal rode dienbladen in de richting van [slachtoffer] worden gegooid. Ik zie dat [verdachte]
vervolgens in beeld komt. Ik zie dat een Burger King medewerker tussen [verdachte] en
[slachtoffer] in staat om het gevecht te sussen. Ik zie dat [verdachte] bij [slachtoffer]
probeert te komen. Ik zie dat [verdachte] wordt tegengehouden door een omstander.

Ik zie dat [benadeelde] ook op de eerste verdieping aankomt. Ik zie dat [benadeelde] en
[slachtoffer] helemaal naar achteren worden gebracht door een Burger King medewerker. Ik
zie dat [verdachte] vooraan blijft en even buiten het beeld verdwijnt. Ik zie dat de hele
eerste verdieping leeg is en dat er zich een grote lege ruimte bevindt tussen [verdachte] en
[benadeelde]/[slachtoffer].

Ik zie vervolgens dat [verdachte] weer onder in het beeld verschijnt en dat hij op
[benadeelde] en [slachtoffer] afrent naar de andere kant van Burger King. Ik zie dat een
Burger King medewerker [verdachte] tracht tegen te houden. Ik zie dat [verdachte] bij
[benadeelde] en [slachtoffer] aankomt en in gevecht raakt met [benadeelde]. Ik zie dat
[slachtoffer] wordt tegengehouden door [betrokkene 1]. Ik zie dat [verdachte] en
[benadeelde] vervolgens al duwend en trekkend links bovenin het beeld belanden. Ik zie dat
[benadeelde] op de grond belandt en dat [verdachte] op hem inslaat. Ik zie dat [verdachte]
herhaaldelijk op het gezicht inslaat van [benadeelde]. Ik zie dat [benadeelde] weet op te
staan. Ik zie dat [benadeelde] [verdachte] van zich afduwt. Ik zie dat [verdachte] vervolgens
één vuistslag tegen het gezicht van [benadeelde] geeft. Daarop komt de politie erbij.

4. De verklaring van de verdachte, afgelegd ter terechtzitting in eerste aanleg van 22 mei
2018.

Deze verklaring houdt in, voor zover van belang en zakelijk weergegeven:

Ik stond [zoals het hof begrijpt: op 14 april 2017] met mijn vriendin in de rij bij Burger King. U
houdt mij voor dat staat beschreven dat er een worsteling is ontstaan tussen mij en
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2.3.1

[benadeelde] en [slachtoffer], waarna een medewerker van Burger King tussenbeide is
gekomen en ons uit elkaar heeft gehaald. Dat klopt.

U houdt mij voor dat beschreven staat dat ik naar boven ben gerend, ondanks het feit dat
een omstander mij probeerde tegen te houden. Eenmaal boven gekomen, probeerde ik bij
[slachtoffer] te komen, maar werd ik door een omstander tegengehouden. U houdt mij voor
dat staat beschreven dat uiteindelijk ook [benadeelde] op de eerste verdieping aankwam en
dat zowel [benadeelde] als [slachtoffer] door een Burger King medewerker helemaal naar
achteren werden gebracht. De hele verdieping was leeg en er was een grote lege ruimte
tussen mij en de andere twee. Vervolgens is te zien dat ik van de andere kant van de etage
op [benadeelde] en [slachtoffer] afren, terwijl een Burger King medewerker mij probeerde
tegen te houden. U vraagt mij waarom ik, ondanks dat de partijen gescheiden van elkaar
waren, toch op [benadeelde] en [slachtoffer] afging. Omdat ik kwaad was en verhaal wilde
gaan halen. Dat was misschien geen goed idee. Het was niet slim dat ik nog naar boven ben
gegaan, maar ik wilde verhaal halen.

5. De verklaring van de verdachte, afgelegd ter terechtzitting in hoger beroep van 19
november 2019.

Deze verklaring houdt in, voor zover van belang en zakelijk weergegeven:

U houdt mij voor dat uit het proces-verbaal van bevindingen waarin de camerabeelden zijn
beschreven blijkt dat ik [benadeelde] heb geslagen terwijl hij op de grond lag. We waren in
gevecht.

We hebben over fases gesproken en over een einde van fase 2. Er zaten zo’n 25 seconden
tussen het einde van fase 2 [het hof begrijpt: de schermutseling op het plateau] en het
gevecht op de eerste verdieping.”

Het proces-verbaal van de terechtzitting in hoger beroep houdt als verklaring van de
verdachte onder meer in:

“Ik zal het vanaf het begin vertellen. Ik was op 14 april 2017 na mijn werk met mijn
toenmalige vriendin [betrokkene 1] in Burger King in Amsterdam. We stonden rechts aan de
counter in een hoekje. Het was druk. We wachtten op onze bestelling. Ik voelde een duw in
mijn rug van de twee wachtenden achter ons. Ik vroeg wat er was, maar kreeg geen reactie.
Toen werd ik nog een keer geduwd. Ze zeiden dat ik moest opschieten. Mijn vriendin en ik
draaiden ons om met onze bestelling. Ik moest langs deze twee mannen. Ik vroeg: “Mag ik
er langs?” Ze versperden ons letterlijk de weg. Ik wilde doorlopen dus gaf een duwtje. Op
dat moment kreeg ik een hoek van één van de twee. Hij raakte mij hard op mijn gezicht. Ik
schrok daarvan. Ik ben 1.85 meter lang. Ik had het idee dat één van die twee langer was
dan ik en dat de ander ongeveer even groot was als ik. Ik weet niet of degene die mij sloeg
de langere man was. Er ontstond een worsteling, het was twee tegen één. De twee mannen
vielen mij tegelijkertijd aan. Dit was nog steeds beneden in de zaak. Mijn vriendin stond
ernaast en probeerde ertussen te komen. Zij werd niet aangevallen, maar kreeg wel iets
tegen zich aan en werd geduwd. De agressie richtte zich specifiek op mij.

Twee medewerkers van Burger King en een beveiliger kwamen tussenbeide. De
medewerkers kwamen achter de counter vandaan om de boel te sussen. Op dat moment
werd ik nog flink uitgescholden. Ik maakte een slagbeweging met een vlakke hand naar het
gezicht van één van de twee mannen. Ik denk niet dat ik hem toen heb geraakt. De mannen
wilden om een medewerker heen in mijn richting komen. Het was nog niet afgelopen. Ik was
heel erg geschrokken en bang. Misschien schampte ik het gezicht van die man met mijn
vlakke hand, maar ik kan me niet herinneren dat ik hem geraakt heb. Mijn beweging was
meer zo van ‘ik ben er klaar mee’. Hierna was het wel klaar voor mij. U sprak over dat het
incident blijkens de beelden verschillende fases heeft; dan zou ik dit het einde van fase 1
noemen.
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2.3.2

De trappen in Burger King bevinden zich buiten het countergedeelte. Er is een soort plateau
dat hoger is dan het countergedeelte. Het zijn 4 à 5 treden vanaf de begane grond naar dit
plateau. U noemt hetgeen daar is gebeurd fase 2.

Mijn vriendin en ik liepen naar het plateau. Mijn vriendin zei: “Kom we gaan naar huis.” Ik zei:
“Ja, ik ben er klaar mee.” Ik kreeg opeens een hoek van achter. Ik droeg op dat moment een
bril. Die werd van mij hoofd afgeslagen. (...)

Het was een harde duw, ik viel bijna om. Ik draaide me om. Ik had mijn tas met laptop nog
half om. Die gooide ik op de grond omdat ik mezelf moest verdedigen. Ik werd hierdoor min
of meer gedwongen de trap op te gaan. Ik werd op de trap onderuit geschopt, ik lag op mijn
rug. Er werd hard geslagen en gevochten. Ik heb daar terug gevochten. De trap naar de
eerste verdieping is lang, iets van 30 à 40 treden. Ik zag niet goed meer, mijn brilsterkte is
-3. Toen ik iemand van me afduwde kwam er nog iemand. Ik heb niet gezien dat iemand van
de trap af viel. Naar mijn idee waren er constant twee mensen met mij bezig. (...)

U houdt voor dat op de eerste verdieping - u duidt hetgeen daar is gebeurd aan als fase 3 -
met rode dienbladen is gegooid. Ik kan me dat niet herinneren. Het is letterlijk een blinde
vlek, want ik zag niks. Ik was overmand door emoties. Zoiets had ik nog nooit meegemaakt
in de 15 jaar dat ik in het nachtleven werk. Ik vind dat mijn verklaring in eerste aanleg ten
aanzien van ‘het verhaal halen’ uit zijn verband is gerukt. Achteraf gezien was het hele
voorval geen goed idee. Ik vind het verschrikkelijk dat het gebeurd is, maar ik wil
onderstrepen dat het mij is overkomen. Ik werd als gezegd door twee mannen aangevallen.
Ik zit hier nog steeds met een onrustig gevoel door dit verhaal. Ik heb niet gezegd dat het
stom was om naar boven te gaan, ik werd gedwongen.

In fase 3, op het moment dat ik boven, op mijn knieën op de eerste verdieping aankwam,
stond ik op en zocht ik houvast. Ik werd tegengehouden door iemand en op de grond
gegooid. Ik wist niet wie diegene was. Ik wist niet waar mijn vriendin was en had het idee
dat zij misschien in gevaar was. Ik was totaal in paniek. De paniek die ik beneden voelde
was afgelopen, maar de paniek die ik hier voelde was vijf keer erger. Ik had letsel: mijn
hoofd klopte flink en ik had pijn aan mijn slapen. Mijn schenen en benen waren flink blauw
omdat ik een paar keer op de grond was gegooid op de trap. Het was een kwestie van
seconden dat ik naar achteren ben gelopen en er weer een vechtpartij ontstond. Er was iets
in mij geknapt. Ik ben niet op zoek gegaan naar ‘laten we nog even vechten’. Ik was fysiek
kapot. Ik wist niet waar ik het moest zoeken. U houdt mij voor dat een verbalisant zegt dat
hij op de camerabeelden ziet dat ik naar boven in de richting van die twee jongens ren. Ik
weet niet hoe snel ik dat heb gedaan.

U vraagt mij waarom ik naar hen toe ging en niet met de trap naar beneden naar huis ging.
Ik was niet in staat dat te beoordelen. Ik was in paniek.

(...)

Misschien heb ik niet helemaal duidelijk gemaakt welke mix van emoties ik had. Dat is ook
niet gemakkelijk, want het zijn er nogal veel. We hebben over fases gesproken en over een
einde van fase 2. Maar voor mij eindigde het niet. Er zaten zo’n 25 seconden tussen het
einde van fase 2 en het gevecht op de eerste verdieping, maar zo voelde het niet. Voor mij is
het één groot geheel.”

Volgens het proces-verbaal van de terechtzitting in hoger beroep heeft de raadsvrouw van
de verdachte daar het woord gevoerd overeenkomstig de pleitnota die in het dossier is
gevoegd. Deze pleitnota houdt onder meer in:

“1. Het zal u maar gebeuren. Dat u op een dag, om precies te zijn op 14 april 2017 en
inmiddels ruim anderhalf jaar geleden, na een avond en nacht werken in het nachtleven van
Amsterdam, nietsvermoedend in de Burger King met uw vriendin nog een burgertje wilt
bestellen en in de rij meteen wordt lastig gevallen door een tweetal dronken, agressieve en
geïrriteerde heren die direct op een hele vervelende manier u en uw vriendin benaderen. Er
wordt geduwd in de rug. U laat aanvankelijk op normale toon weten dat u daar niet van bent
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gediend. De heren gaan dronken en agressief door met het benaderen, er ontstaat zelfs een
kleine worsteling, totdat een van de heren u vanuit het niets met zijn vuist hard in uw
gezicht slaat. Na wat geheen- en weer, besluit u het te laten, loopt u met uw vriendin rustig
het trapje op naar boven en u beiden worden vervolgens van achter op het middenstukje op
heftige en agressieve wijze opnieuw aangevallen: eerst alleen door [slachtoffer] en daarna
meteen twee tegen een. U krijgt van alle kanten klappen en schoppen, bril valt af, ziet niet
wat er met uw vriendin gebeurt en probeert uit alle macht zichzelf te verdedigen. Paniek
overheerst.

2. Cliënt belandt na een avondje werken domweg in de cel, blijkt zijn rugzak met laptop
waarop zijn volledige DJ werk staat kwijt dan wel gestolen en tot slot volgt er een
veroordeling door de rechtbank in mei 2018 en wordt cliënt veroordeeld voor een
mishandeling. En dat alles omdat hij en zijn vriendin worden lastig gevallen door een
stelletje dronken heren in de rij van de Burger King.

3. Het zwaartepunt van vandaag ligt wat betreft de verdediging bij de vraag of er sprake
was een noodweer(exces)situatie en zo ja, of cliënt zich daartegen moest en mocht
verdedigen zoals hij dat heeft gedaan. Het zal u niet verbazen dat de verdediging meent
dat, anders dan de rechtbank heeft geoordeeld, wel degelijk sprake is geweest van een
noodweerexcessituatie. Ik zal u dan ook verzoeken om cliënt te ontslaan van alle
rechtsvervolging, mocht uw Hof tot een bewezenverklaring komen. (...)

4. Voor de beoordeling van de vragen of er een bewezenverklaring kan volgen en zo ja, of er
sprake is van noodweer(exces) dient eerst vastgesteld te worden wat er nu precies is
gebeurd die bewuste avond.

5. Gelukkig bevat het dossier, naast de duidelijke verklaringen van cliënt en [betrokkene 1],
camerabeelden. Duidelijk is in elk geval, want op grond van het dossier, kan onomstotelijk
worden vastgesteld dat cliënt en [betrokkene 1] primair op onbehoorlijke manier zijn
aangevallen door [benadeelde] en [slachtoffer]. In de rij begint het al met slaan en duwen,
zij worden lastig gevallen 'omdat ze niet snel genoeg bestellen'. Daarop pakt [slachtoffer]
cliënt bij de kraag en wordt het trekken en duwen en krijgt cliënt door [slachtoffer] een
enorme vuistslag in zijn gezicht. Daarna mist hij er nog een.

(...)

Noodweerexces

9. Een, naar mening van de verdediging gelet op de inhoud van het dossier, de constante
verklaringen van cliënt en de beelden, onbegrijpelijke en onterechte beslissing van de
rechtbank is dat niet aannemelijk zou zijn geworden dat sprake is geweest van een hevige
gemoedsbeweging bij cliënt, waardoor op het moment dat hij door heeft geslagen terwijl de
noodweersituatie reeds was beëindigd, dit aan deze heftige emotie als gevolg van de aanval
te wijten was.

10. De hele gang van zaken betreft, hoe je het ook wendt of keert, een ernstige,
ogenblikkelijke en wederrechtelijke aanranding van zijn lijf op enig moment. Gelet op de
heftige en zeer beangstigende aanval van twee mannen, die hem achterna rennen op de
trap, hem van achter aanvallen en hem finaal in elkaar meppen en die - anders dan cliënt -
vanaf begin af aan erop uit waren om een gevecht te starten, mag ervan uitgegaan worden
dat dit een hevige gemoedsbeweging zal moeten veroorzaken als gevolg waarvan de
grenzen van een noodzakelijke verdediging mogelijk zijn overschreden.

11. We hebben hier te maken met een verdachte die nietsvermoedend in de rij van de
Burger King staat om met zijn vriendin wat te eten, die nog nooit zich in een gevecht heeft
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bevonden; die zich niet weet te redden in een gevecht en in hevige emotie, paniek en stress
is geraakt toen hij door twee mannen van achter is aangevallen op de trap, onderuit wordt
getrapt, zijn bril en gehele zicht verliest, niet wetende wat er met zijn vriendin is gebeurd.

12. De rechtbank komt tot de slotsom dat cliënt niet zozeer handelde in een hevige
gemoedsbeweging, maar veeleer vanuit een bestaande kwaadheid jegens hem om "verhaal
te halen". Tegen bovenstaande achtergrond, een onterechte beslissing. Het is niet enkel het
'verhaal halen' geweest bij cliënt, maar de ernstige en beangstigende aanval voorafgaand
heeft bij hem een dusdanige emotie opgewekt dat hij in een split-second en luttele
seconden na het beëindigen van het gevecht door de heftige emotie die daardoor teweeg is
gebracht zich weer in het gevecht heeft gestort.

13. Voorgaande vindt tevens bevestiging in het feit dat op de camerabeelden eveneens
duidelijk wordt dat binnen enkele seconden na het intense gevecht cliënt zich losrukt van de
medewerker en zich stort op de aangever.

14. Het reeds beëindigd zijn van een eerdere noodweersituatie, staat volgens de Hoge Raad
helemaal niet in de weg aan een geslaagd beroep op noodweerexces. Met andere woorden
is een beroep op noodweerexces ook nog mogelijk nadat een noodweersituatie is beëindigd,
doch de gedraging het onmiddellijke gevolg was van een hevige gemoedsbeweging die is
veroorzaakt door de aanranding. (...)

19. Concluderend stelt de verdediging zich op het standpunt dat gelet op alle
omstandigheden in samenhang bezien, in onderhavig geval sprake was van een
noodweersituatie op meerdere momenten, waaraan cliënt zich niet kon onttrekken.
Bovendien was sprake van een hevige gemoedsbeweging bij cliënt, waardoor op het
moment dat hij door heeft geslagen terwijl de noodweersituatie reeds was beëindigd, dit
aan deze heftige emotie, het 'snappen'; het in een split second aanvallen daarna, als gevolg
van deze aanval te wijten was.

20. Ik verzoek u daarom om cliënt te ontslaan van alle rechtsvervolging.”

Het hof heeft ten aanzien van het beroep op noodweer en noodweerexces het volgende
overwogen:

“De raadsvrouw heeft zich ter terechtzitting in hoger beroep op het standpunt gesteld dat
de verdachte zich kan beroepen op noodweer en noodweerexces en dat hij daarom moet
worden vrijgesproken van het tenlastegelegde, dan wel dient te worden ontslagen van alle
rechtsvervolging. Daartoe is kort gezegd aangevoerd dat de verdachte door de aangevers is
aangevallen en op diverse momenten sprake was van een noodweersituatie, waaraan hij
zich niet kon onttrekken. Als gevolg van de aanval is bij hem een hevige gemoedsbeweging
ontstaan waardoor hij zich - na het eindigen van de noodweersituatie - opnieuw in het
gevecht heeft gestort.

Op grond van de verklaringen die zich in het dossier bevinden, een proces-verbaal met de
beschrijving van de beschikbare camerabeelden en het onderzoek op de terechtzittingen in
eerste aanleg en hoger beroep komt het hof tot de volgende vaststellingen en oordelen.

Op 14 april 2017 heeft in een filiaal van fastfoodketen Burger King aan het Leidseplein te
Amsterdam een handgemeen plaatsgevonden waarbij enerzijds de verdachte en anderzijds
aangevers [benadeelde] en [slachtoffer] waren betrokken. Hierbij hebben zich
achtereenvolgens geweldshandelingen voorgedaan op de begane grond, op een plateau
van de trap naar de eerste verdieping en op de eerste verdieping van deze
horecagelegenheid.

Het incident nam een aanvang toen de verdachte met zijn vriendin bij de counter stond om
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2.5.2

2.4

te bestellen. Achter hen stonden [benadeelde] en [slachtoffer] die hen maanden om op te
schieten. Hierop ontstond een woordenwisseling tussen de verdachte en de aangevers en
vervolgens enig duw- en trekwerk tussen de verdachte en [benadeelde]. Hierna gaf
[slachtoffer] de verdachte een vuistslag in het gezicht.

Het hof merkt deze laatste handeling aan als een ogenblikkelijke wederrechtelijke
aanranding van de verdachte. Aannemelijk is dat de geweldstoepassing die de verdachte
vervolgens op de begane grond en op het plateau heeft verricht noodzakelijk was voor de
verdediging tegen deze aanranding en de daarop volgende geweldshandelingen van
[benadeelde] en [slachtoffer].

Dit geldt echter niet voor het geweld dat de verdachte ongeveer 25 seconden (na de
schermutseling op het plateau) op de eerste verdieping op [benadeelde] heeft toegepast.
Na die schermutseling is [slachtoffer] de trap naar de eerste verdieping opgelopen. Eén van
de medewerkers van Burger King liep achter [slachtoffer] aan, kennelijk om hem gescheiden
te houden van de verdachte. Vervolgens is de verdachte achter [slachtoffer] aan de trap
opgerend, waarbij een omstander heeft getracht hem tegen te houden. [benadeelde] rende
ook de trap op, achter [slachtoffer] en de verdachte aan. Aangekomen op de eerste
verdieping is de verdachte door medewerkers van het restaurant gescheiden van
[benadeelde] en [slachtoffer], waardoor een grote lege ruimte tussen de verdachte
enerzijds en [benadeelde] en [slachtoffer] anderzijds ontstond. De verdachte is toen van de
ene naar de andere kant van de ruimte - en op [benadeelde] en [slachtoffer] af - gerend,
terwijl één van de medewerkers hem wederom tevergeefs heeft geprobeerd tegen te
houden. De verdachte heeft zich vervolgens opnieuw in een gevecht met [benadeelde]
gestort, waarbij hij [benadeelde] meermalen met de hand en de vuist op het hoofd en in het
gezicht heeft geslagen.

De verdachte heeft op de terechtzitting in eerste aanleg verklaard dat hij, ondanks dat
partijen van elkaar gescheiden waren, toch op [benadeelde] en [slachtoffer] is afgegaan,
omdat hij verhaal wilde gaan halen.

Het hof is van oordeel dat deze gedragingen van de verdachte naar de uiterlijke
verschijningsvorm en op grond van diens bedoeling moeten worden aangemerkt als (een
tegenaanval en dus als) aanvallend. Daarop stuiten de beroepen op noodweer en
noodweerexces af (vgl. HR 26 januari 2016, ECLI:NL:HR:2016:108). De verweren worden
verworpen.”

Artikel 41 van het Wetboek van Strafrecht 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, als zij het
onmiddellijk gevolg is geweest van een hevige gemoedsbeweging, door de aanranding
veroorzaakt.”

Een beroep op noodweer kan niet worden aanvaard wanneer 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. In zo een geval kan ook een beroep op
noodweerexces niet slagen. (Vgl. HR 8 juni 2010, ECLI:NL:HR:2010:BK4788 en HR 22 maart
2016, ECLI:NL:HR:2016:456, rechtsoverweging 3.3 en 3.6.1.)

Het hof heeft het beroep op noodweerexces verworpen, kort gezegd omdat de
omstandigheid dat de verdachte zelf op [benadeelde] en [slachtoffer] is afgegaan, als
tegenaanval en dus als aanvallend moet worden beschouwd. Daarmee heeft het hof
kennelijk toepassing willen geven aan de hiervoor onder 2.5.1 bedoelde uitzondering dat bij
aanvallende gedragingen een beroep op noodweer en noodweerexces niet kan worden
aanvaard. Dat oordeel is niet zonder meer begrijpelijk, nu het hof weliswaar in zijn
overwegingen heeft betrokken dat de verdachte zich opnieuw in het gevecht heeft gestort
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omdat hij “verhaal wilde halen”, maar het hof daarbij geen aandacht heeft besteed aan wat
door de verdediging in hoger beroep naar voren is gebracht, erop neerkomend dat die
opmerking uit haar verband is gerukt en dat het direct voorafgaande geweld dat tegen de
verdachte is uitgeoefend leidde tot de gedragingen van de verdachte, zodat volgens de
verdediging geen sprake was van aanvallende gedragingen van de verdachte.

Het cassatiemiddel slaagt.

De Hoge Raad:

- vernietigt de uitspraak van het hof;

- wijst de zaak terug naar het gerechtshof Amsterdam, opdat de zaak opnieuw wordt berecht en
afgedaan.

Dit arrest is gewezen door de vice-president V. van den Brink als voorzitter, en de raadsheren Y.
Buruma en T. Kooijmans, in bijzijn van de waarnemend griffier H.J.S. Kea, en uitgesproken ter
openbare terechtzitting van 7 december 2021.

3 Beslissing
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Instantie Parket bij de Hoge Raad

Datum conclusie 05-10-2021

Datum publicatie 06-10-2021

Zaaknummer 19/05643

Formele relaties Arrest gerechtshof: ECLI:NL:GHAMS:2019:4996 
Arrest Hoge Raad: ECLI:NL:HR:2021:1828 

Rechtsgebieden Strafrecht

Bijzondere kenmerken -

Inhoudsindicatie
Conclusie AG. Noodweerexces. De AG bespreekt de rechtspraak t.a.v. “hevige
gemoedsbeweging” (kwaadheid) en komt tot de conclusie dat de verwerping van
het beroep op noodweerexces geen stand kan houden. De conclusie strekt dan
ook tot vernietiging en terugwijzing.

Vindplaatsen Rechtspraak.nl 

Conclusie

PROCUREUR-GENERAAL

BIJ DE

HOGE RAAD DER NEDERLANDEN

Nummer 19/05643

Zitting 5 oktober 2021

CONCLUSIE

E.J. Hofstee

In de zaak

[verdachte] ,

geboren te [geboorteplaats] op [geboortedatum] 1987,

hierna: de verdachte.

1.  De verdachte is bij arrest van 3 december 2019 door het gerechtshof Amsterdam wegens

ECLI:NL:PHR:2021:913

Inleiding
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“mishandeling” veroordeeld tot een geldboete van € 500,-, bij gebreke van betaling en verhaal te
vervangen door 10 dagen hechtenis. De vordering van de benadeelde partij heeft het hof niet-
ontvankelijk verklaard.

2.  Namens de verdachte heeft mr. M. Kuipers, advocaat te Amsterdam-Duivendrecht, één middel van
cassatie voorgesteld.

3. Het middel behelst de klacht dat het hof het beroep op noodweerexces op ontoereikende gronden
heeft verworpen.

4. Ten laste van de verdachte heeft het hof bewezenverklaard dat:

“hij op 14 april 2017 te Amsterdam [benadeelde] heeft mishandeld door deze meermalen tegen het
hoofd te slaan.”

5. Blijkens de door het hof gebezigde bewijsmiddelen heeft de verdachte onder meer het volgende
verklaard:

“4. De verklaring van de verdachte, afgelegd ter terechtzitting in eerste aanleg van 22 mei 2018. Deze
verklaring houdt in, voor zover van belang en zakelijk weergegeven:

Ik stond [zoals het hof begrijpt: op 14 april 2017] met mijn vriendin in de rij bij Burger King. U houdt
mij voor dat staat beschreven dat er een worsteling is ontstaan tussen mij en [benadeelde] en
[slachtoffer] , waarna een medewerker van Burger King tussenbeide is gekomen en ons uit elkaar
heeft gehaald. Dat klopt.

[…]

Eenmaal boven gekomen, probeerde ik bij [slachtoffer] te komen, maar werd ik door een omstander
tegengehouden. […]. De hele verdieping was leeg en er was een grote lege ruimte tussen mij en de
andere twee. Vervolgens is te zien dat ik van de andere kant van de etage op [benadeelde] en
[slachtoffer] afren, terwijl een Burger King medewerker mij probeerde tegen te houden. U vraagt mij
waarom ik, ondanks dat de partijen gescheiden van elkaar waren, toch op [benadeelde] en
[slachtoffer] afging. Omdat ik kwaad was en verhaal wilde gaan halen.”

6. Blijkens het proces-verbaal van de terechtzitting in hoger beroep van 19 november 2019 heeft de
raadsman van de verdachte aldaar het woord tot verdediging gevoerd overeenkomstig zijn in het
procesdossier gevoegde pleitnota. Deze pleitnota houdt, voor zover voor de beoordeling van het
middel van belang, het volgende in (met weglating van een voetnoot):

“Noodweerexces

[…]

10. De hele gang van zaken betreft, hoe je het ook wendt of keert, een ernstige, ogenblikkelijke en

wederrechtelijke aanranding van zijn lijf op enig moment. Gelet op de heftige en zeer beangstigende
aanval van twee mannen, die hem achterna rennen op de trap, hem van achter aanvallen en hem
finaal in elkaar meppen en die er – anders dan cliënt – vanaf begin af aan erop uit waren om een
gevecht te starten, mag er van uit gegaan worden dat dit een hevige gemoedsbeweging zal moeten
veroorzaken als gevolg waarvan de grenzen van een noodzakelijke verdediging mogelijk zijn
overschreden.

Het middel

Bewezenverklaring en bewijsmiddel 4 (verklaring van de verdachte)

Het relevante verweer van de verdediging
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11. We hebben hier te maken met een verdachte die nietsvermoedend in de rij van de Burger King
staat om met zijn vriendin wat te eten, die nog nooit zich in een gevecht heeft bevonden; die zich niet
weet te redden in een gevecht en in hevige emotie, paniek en stress is geraakt toen hij door twee
mannen van achter is aangevallen op de trap, onderuit wordt getrapt, zijn bril en gehele zicht verliest,
niet wetende wat er met zijn vriendin is gebeurd.

12. De rechtbank komt tot de slotsom dat cliënt niet zozeer handelde in een hevige
gemoedsbeweging, maar veeleer vanuit een bestaande kwaadheid jegens hem om "verhaal te
halen". Tegen bovenstaande achtergrond, een onterechte beslissing. Het is niet enkel het 'verhaal
halen' geweest bij cliënt, maar de ernstige en beangstigende aanval voorafgaand heeft bij hem een
dusdanige emotie opgewekt dat hij in een split-second en luttele seconden na het beëindigen van het
gevecht door de heftige emotie die daardoor teweeg is gebracht zich weer in het gevecht heeft
gestort.

13. Voorgaande vindt tevens bevestiging in het feit dat op de camerabeelden eveneens duidelijk
wordt dat binnen enkele seconden na het intense gevecht cliënt zich losrukt van de medewerker en
zich stort op de aangever.

14. Het reeds beëindigd zijn van een eerdere noodweersituatie, staat volgens de Hoge Raad helemaal
niet in de weg aan een geslaagd beroep op noodweerexces. Met andere woorden is een beroep op
noodweerexces ook nog mogelijk nadat een noodweersituatie is beëindigd, doch de gedraging het
onmiddellijke gevolg was van een hevige gemoedsbeweging die is veroorzaakt door de aanranding.
Zoals in het arrest van 13 maart 2018, waarbij op camerabeelden duidelijk te zien is dat verdachte
zich eerst distantieert van de vechtpartij, wegloopt en zich enkele ogenblikken later weer omdraait en
naar de plek van de vechtpartij toe rent. Verdachte bekent dat ook en verklaart dat hij wat terug wilde
doen, dat hij ging doorvechten omdat hij ook geslagen was. De Hoge Raad oordeelt zonder
misverstane woorden:

15. "(...) Het Hof heeft kennelijk geoordeeld dat de mogelijk eerdere noodweersituatie in elk geval ten einde
was op het moment dat de verdachte wegliep en na enkele ogenblikken terugkeerde naar de vechtpartij en
dat de verdachte reeds daarom ten aanzien van de toen door hem gepleegde

geweldshandelingen geen beroep toekomt op noodweerexces. Door aldus te oordelen heeft het Hof miskend
dat, naar hiervoor onder 3.3. is vooropgesteld, een beroep op noodweerexces ook nog mogelijk is nadat een
noodweersituatie is beëindigd.(...) "

[…]

17. En tot slot relevant de zaak ECLI:NL:HR:2018:340, waarin1 Vast staat wel, dat [betrokkene 1] op
enig moment met pepperspray heeft gespoten waarbij anderen, onder wie de verdachte, in het
gezicht zijn geraakt en dat [betrokkene 4] de verdachte, in zijn gezicht heeft geslagen. Ten aanzien
van dit deel van de confrontatie kan het hof niet vaststellen of voor de verdachte een
noodweersituatie bestond. Voor zover hiervan al sprake was, had hij de mogelijkheid om zich hiervan
te verwijderen, hetgeen hij ook heeft gedaan. Op de camerabeelden is te zien dat de verdachte
wegliep van de vechtpartij in de richting van het Steve Bikoplein en zich enkele ogenblikken later
omdraaide en naar de plek van de vechtpartij toe rende. Ter terechtzitting in hoger beroep heeft de
verdachte dit bevestigd: "Ik liep terug omdat ik wat terug wilde doen. Ik ging met [betrokkene 1]
doorvechten, omdat ik ook ben geslagen. Ik heb met mijn handen in zijn gezicht geslagen."

18. Het hof verwierp een beroep op noodweerexces, en ook hier oordeelt de HR dat het middel slaagt
en volgt terug verwijzing.

Conclusie  sprake van een noodweersituatie waartegen cliënt zich mocht verdedigen

Concluderend stelt de verdediging zich op het standpunt dat gelet op alle omstandigheden in
samenhang bezien, in onderhavig geval sprake was van een noodweersituatie op meerdere
momenten, waaraan cliënt zich niet kon onttrekken. Bovendien was sprake van dat sprake is geweest
van een hevige gemoedsbeweging bij cliënt, waardoor op het moment dat hij door heeft geslagen
terwijl de noodweersituatie reeds was beëindigd, dit aan deze heftige emotie, het 'snappen'; het in
een split second aanvallen daarna, als gevolg van deze aanval te wijten was.

20. Ik verzoek u daarom om cliënt te ontslaan van alle rechtsvervolging.”
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De verwerping door het hof van het beroep op noodweerexces

7. Het hof heeft het beroep op noodweerexces als volgt samengevat en verworpen:

“Bespreking van de beroepen op noodweer en noodweerexces

De raadsvrouw heeft zich ter terechtzitting in hoger beroep op het standpunt gesteld dat de
verdachte zich kan beroepen op noodweer en noodweerexces en dat hij daarom moet worden
vrijgesproken van het tenlastegelegde, dan wel dient te worden ontslagen van alle rechtsvervolging.
Daartoe is kort gezegd aangevoerd dat de verdachte door de aangevers is aangevallen en op diverse
momenten sprake was van een noodweersituatie, waaraan hij zich niet kon onttrekken. Als gevolg
van de aanval is bij hem een hevige gemoedsbeweging ontstaan waardoor hij zich – na het eindigen
van de noodweersituatie – opnieuw in het gevecht heeft gestort.

Op grond van de verklaringen die zich in het dossier bevinden, een proces-verbaal met de beschrijving
van de beschikbare camerabeelden en het onderzoek op de terechtzittingen in eerste aanleg en
hoger beroep komt het hof tot de volgende vaststellingen en oordelen.

Op 4 april 2017 heeft in een filiaal van fastfoodketen Burger King aan het [a-straat] te Amsterdam een
handgemeen plaatsgevonden waarbij enerzijds de verdachte en anderzijds aangevers [benadeelde]
en [slachtoffer] waren betrokken. Hierbij hebben zich achtereenvolgens geweldshandelingen
voorgedaan op de begane grond, op een plateau van de trap naar de eerste verdieping en op de
eerste verdieping van deze horeca gelegenheid.

Het incident nam een aanvang toen de verdachte met zijn vriendin bij de counter stond om te
bestellen. Achter hen stonden [benadeelde] en [slachtoffer] die hen maanden om op te schieten.
Hierop ontstond een woordenwisseling tussen de verdachte en de aangevers en vervolgens enig
duw- en trekwerk tussen de verdachte en [benadeelde] . Hierna gaf [slachtoffer] de verdachte een
vuistslag in het gezicht.

Het hof merkt deze laatste handeling aan als een ogenblikkelijke wederrechtelijke aanranding van de
verdachte. Aannemelijk is dat de geweldstoepassing die de verdachte vervolgens op de begane grond
en op het plateau heeft verricht noodzakelijk was voor de verdediging tegen deze aanranding en de
daarop volgende geweldshandelingen van [benadeelde] en [slachtoffer] .

Dit geldt echter niet voor het geweld dat de verdachte ongeveer 25 seconden (na de schermutseling
op het plateau) op de eerste verdieping op [benadeelde] heeft toegepast. Na die schermutseling is
[slachtoffer] de trap naar de eerste verdieping opgelopen. Eén van de medewerkers van Burger King
liep achter [slachtoffer] aan, kennelijk om hem gescheiden te houden van de verdachte. Vervolgens is
de verdachte achter [slachtoffer] aan de trap opgerend, waarbij een omstander heeft getracht hem
tegen te houden. [benadeelde] rende ook de trap op, achter [slachtoffer] en de verdachte aan.
Aangekomen op de eerste verdieping is de verdachte door medewerkers van het restaurant
gescheiden van [benadeelde] en [slachtoffer] , waardoor een grote lege ruimte tussen de

verdachte enerzijds en [benadeelde] en [slachtoffer] anderzijds ontstond. De verdachte is toen van
de ene naar de andere kant van de ruimte – en op [benadeelde] en [slachtoffer] af – gerend, terwijl
één van de medewerkers hem wederom tevergeefs heeft geprobeerd tegen te houden. De verdachte
heeft zich vervolgens opnieuw in een gevecht met [benadeelde] gestort, waarbij hij [benadeelde]
meermalen met de hand en de vuist op het hoofd en in het gezicht heeft geslagen.

De verdachte heeft op de terechtzitting in eerste aanleg verklaard dat hij, ondanks dat partijen van
elkaar gescheiden waren, toch op [benadeelde] en [slachtoffer] is afgegaan, omdat hij verhaal wilde
gaan halen.

Het hof is van oordeel dat deze gedragingen van de verdachte naar de uiterlijke verschijningsvorm en
op grond van diens bedoeling moeten worden aangemerkt als (een tegenaanval en dus als)
aanvallend.

Daarop stuiten de beroepen op noodweer en noodweerexces af (vgl. HR 26 januari 2016,
ECLI:NL:HR:2016:108). De verweren worden verworpen.”
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3.1.2. 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.

3.6.2. Voor noodweerexces geldt in alle gevallen dat van verontschuldigbare overschrijding van
de grenzen van noodzakelijke verdediging alleen sprake kan zijn als:

3.6.3. 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 op die wijze 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 als de hevige gemoedsbeweging in essentie is terug te voeren op
een eerder bestaande emotie, zoals een reeds bestaande kwaadheid jegens het slachtoffer.

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.

8. Het oordeel van het hof dat de verdachte niet in noodweerexces heeft gehandeld, is een feitelijk
oordeel dat in cassatie alleen op zijn begrijpelijkheid kan worden getoetst. Voorts dienen hier de
volgende vooropstellingen uit het overzichtsarrest van HR 22 maart 2016, ECLI:NL:HR:2016:456, NJ
2016/316, m.nt. Rozemond tot uitgangspunt te worden genomen:

“Inleiding

[…]

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.

[…]

Verdediging van specifieke rechtsgoederen

[…]

Noodweerexces

[…]

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 als

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), maar zijn gedraging niettemin het onmiddellijk gevolg was van een hevige
gemoedsbeweging die was veroorzaakt door de daaraan voorafgaande wederrechtelijke
aanranding.

Het juridisch kader
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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. Verder kan het tijdsverloop tussen de aanranding en de
verdedigingshandeling van belang zijn. (Vgl. HR 22 maart 2016, ECLI:NL:HR:2016:456.).”

9. Voor de bespreking van het onderhavige middel zijn drie aspecten uit het hierboven
aangehaalde overzichtsarrest in het bijzonder van belang. In de eerste plaats is een beroep
op noodweer kansloos als geen sprake is van verdedigend, maar van aanvallend handelen.
Het spreekt voor zich dat daarop ook een beroep op noodweerexces zal stranden. In de
tweede plaats kan het te lang doorgaan met de verdediging ná afloop van de aanranding
onder het bereik van noodweerexces vallen (extensief noodweerexces). In de derde plaats
acht de Hoge Raad niet uitgesloten dat andere factoren mede hebben bijgedragen aan het
ontstaan van een hevige gemoedsbeweging, maar benadrukt hij dat aan het gevolgvereiste
niet is voldaan als de hevige gemoedsbeweging in essentie is terug te voeren op een eerder
bestaande emotie, zoals een reeds bestaande kwaadheid jegens het slachtoffer. Daarmee
zegt de Hoge Raad dus niet dat een emotie als ‘kwaadheid’ geen rol kan spelen bij het
ontstaan van de hevige gemoedsbeweging. Deze emotie kan in de zienswijze van de Hoge
Raad wel degelijk daartoe bijdragen,5 zij het dat die kwaadheid dan wel moet zijn
opgekomen tijdens of na de aanranding en niet voor die tijd al hebben bestaan.

10. Op deze aspecten wil ik thans nog wat nader ingaan. Dat doe ik aan de hand van een
aantal arresten van de Hoge Raad, die wat betreft de onderhavige zaak interessant
vergelijkingsmaterieel bieden voor de beoordeling van het middel. Eerst iets over het
aanvallend (tegenover het verdedigend) handelen.

11. In HR 15 december 2020, ECLI:NL:HR:2020:2043, NJ 2021/226, m.nt. Jörg klaagt het
cassatiemiddel over het oordeel van het hof dat de gedragingen van de verdachte
aanvallend van aard waren en dat daarom het beroep van de verdachte op noodweer moet
worden verworpen. Het hof was van de volgende feiten en omstandigheden uitgegaan. De
verdachte liep achter twee vrienden van A aan naar de fietsenstalling, terwijl de verdachte
wist dat één van hen mogelijk een mes bij zich droeg. Kort daarna werd de verdachte met
een mes in zijn arm gestoken. Volgens het hof was er op dat moment weliswaar sprake van
een ogenblikkelijke wederrechtelijke aanranding, maar deze was niet geïnitieerd door A, en
bovendien had de verdachte zich aan die situatie kunnen onttrekken en kon dit gezien alle
omstandigheden ook van hem gevergd worden. De medeverdachte was op een gegeven
moment weggerend en werd daarbij achtervolgd door A, die tijdens de achtervolging een
baksteen (of iets dergelijks) onderhands vasthield. De verdachte rende op zijn beurt achter
A aan. Vanaf dat moment was er, aldus het hof, een nieuwe situatie ontstaan, waarin de
verdachte de aanval had gezocht en die even later zou ontaarden in de gewelddadige
bejegening van A. De gedragingen van de verdachte waren naar het oordeel van het hof
toen aanvallend van aard, omdat hij zich eerder aan het hele gedoe had kunnen onttrekken
en hij (in plaats daarvan) gericht en met grote snelheid achter A aan was gerend en direct
grof geweld tegen A had uitgeoefend zonder dat toen en daar sprake was van een
noodweersituatie. Dit geweld was bovendien disproportioneel. Mede als gevolg van de
gedragingen van de verdachte lag A al snel in hulpeloze toestand op de grond. Toen B
vervolgens op de verdachte en zijn medeverdachte kwam afrennen, kennelijk om hen ervan
te weerhouden nog langer door te gaan met hun geweld tegen A, die inmiddels
bewegingloos op de grond lag, werd het geweld eveneens tegen B gericht. Ook op dat
moment, zo overwoog het hof, was het handelen van de verdachte aanvallend van aard en
was het door hem uitgeoefende geweld daarenboven disproportioneel. Met verwijzing naar
de rechtsoverwegingen 3.1.2 en 3.3. van het (hierboven genoemde) overzichtsarrest vond
de Hoge Raad het oordeel van het hof dat het door de verdachte tegen A en B gebruikte
geweld in die zin aanvallend van aard was, niet zonder meer begrijpelijk. Het hof had immers
ook vastgesteld dat de verdachte, voordat hij achter A was aangerend, zelf was gestoken
door een persoon uit het groepje waartoe A en B behoorden, dat op het moment dat de
verdachte achter A was aangerend sprake was van een aanval door A op de
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medeverdachte, en dat daarna B op de verdachte en de medeverdachte was af komen
rennen. Daarnaast had het hof geen nauwkeurige feitelijke vaststellingen gedaan over
bijvoorbeeld het tijdsverloop tussen deze incidenten, noch over het moment waarop en de
context waarin de verdachte de bewezenverklaarde gedragingen tegen A en B had verricht.
De verwerping van het beroep op noodweer was daarom ontoereikend gemotiveerd.

12. Dan de situatie waarin de hevige gemoedsbeweging in essentie was terug te voeren op
een eerder bestaande emotie, zoals een kwaadheid jegens het slachtoffer. Het arrest van
HR 31 maart 2009, ECLI:NL:HR:2009:BH0180, NJ 2009/177, waarnaar de Hoge Raad in
meergenoemd overzichtsarrest verwijst, betrof een vechtpartij waaraan een
woordenwisseling tussen de verdachte en het latere slachtoffer B voorafging. De verdachte
werd kwaad om de opmerkingen die B maakte en stond op. Over en weer vielen klappen.
Omstanders probeerden de twee mannen uit elkaar te halen, hetgeen niet lukte. Terwijl de
verdachte op de grond lag, nam hij zijn pistool ter hand en laadde het door. Toen de
verdachte weer stond, richtte hij het wapen op B en schoot in diens richting. Ten gevolge van
zijn verwondingen overleed B. Het beroep op noodweerexces werd door het hof verworpen,
onder meer omdat niet aannemelijk was geworden dat de verdachte disproportioneel had
gereageerd uit angst en paniek, zoals door de verdediging was gesteld. Uit de verklaring
van een omstander bleek namelijk dat de verdachte kwaad was op B. Naar eigen zeggen
was de verdachte in paniek geraakt nadat hij het dodelijke schot had afgeleverd, en dacht
hij ‘Shit, wat heb ik gedaan’. De Hoge Raad stelde voorop dat uit het voor noodweerexces
geldende 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 gedraging, maar niet dat geheel uitgesloten is dat andere
factoren mede hebben bijgedragen aan het ontstaan van die hevige gemoedsbeweging. Het
oordeel van het hof dat de ten tijde van de vechtpartij reeds bestaande kwaadheid van de
verdachte jegens B doorslaggevend was geweest voor het schieten en niet de gestelde
paniek en angst die door het handelen van B was veroorzaakt, gaf volgens de Hoge Raad
echter geen blijk van een onjuiste rechtsopvatting en was evenmin onbegrijpelijk, terwijl
voor een verdere toetsing in cassatie geen plaats was.

13. Wat het moment van het bestaan van de emotie (de kwaadheid) betreft, verschilt de in
randnummer 12 besproken zaak van de casus in HR 7 september 2021,
ECLI:NL:HR:2021:1226. Het hof had daar vastgesteld dat de aangever de verdachte in de
woonkamer had mishandeld door haar op haar ribben te slaan (waaraan zij gebroken ribben
overhield). De aangever liep vervolgens weg en begaf zich naar de hal. Het hof oordeelde
dat de aanranding op dat moment beëindigd was. De verdachte pakte een mes uit het
dressoir en wilde de woning verlaten. In de gang stak de verdachte met het mes in de
onderarm van de aangever. Het hof achtte het niet aannemelijk geworden dat het steken
met het mes het onmiddellijk gevolg was geweest van een hevige gemoedsbeweging
veroorzaakt door de daaraan voorafgaande wederrechtelijke aanranding. Naar het oordeel
van het hof handelde de verdachte niet zozeer in een hevige gemoedsbeweging, “maar
veeleer vanuit een reeds bestaande kwaadheid jegens aangever omdat hij haar had
mishandeld”. Dat beek volgens het hof uit de uitlatingen, die de verdachte had gedaan na
haar aanhouding, zoals ‘Ik heb het gedaan, ik heb hem neergestoken omdat hij mij
mishandeld heeft’ en ‘Hij mishandelde mij, ik heb hem teruggepakt’. De Hoge Raad
kwalificeerde het oordeel van het hof als niet begrijpelijk: de mishandeling was immers de
aanranding waarop het beroep op noodweer(exces) betrekking had, zodat hier geen sprake
kon zijn van een hevige gemoedsbeweging die in essentie was terug te voeren op een
eerder bestaande emotie, dat wil zeggen een emotie die al bestond vóór de aanranding. A-G
Bleichrodt had het wezenlijke verschil tussen beide zaken al in zijn aan dit arrest
voorafgaande conclusie belicht, en wel als volgt:

“De crux van de overweging van de Hoge Raad in het arrest van 2009 is dan ook niet zozeer
gelegen in het woord ‘kwaadheid’ als wel in de woorden ‘reeds bestaande’. Daarbij zal de
Hoge Raad doelen op de situatie die bestond vóór of uiterlijk bij aanvang van de
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wederrechtelijke aanranding. En daarin manifesteert zich het cruciale verschil tussen de zaak
uit 2009 en de onderhavige zaak. Uit de vaststellingen van het hof in de zaak uit 2009 bleek
immers dat de verdachte kwaad was geworden als gevolg van een woordenwisseling die
voorafging aan de vechtpartij. Het hof heeft in de onderhavige zaak echter vastgesteld dat
de verdachte veeleer heeft gehandeld vanuit een reeds bestaande kwaadheid jegens
aangever omdat hij haar had mishandeld. Uit de bewijsvoering volgt dat het daarbij ging om
de mishandeling die direct voorafging aan het steken met het mes door de verdachte. Van
enige eerdere mishandeling blijkt uit de bestreden uitspraak niet. Daarmee heeft het hof tot
uitdrukking gebracht dat de bewezen verklaarde gedraging van de verdachte het gevolg is
geweest van kwaadheid die op haar beurt het gevolg was van de daaraan direct
voorafgaande mishandeling van de verdachte door de aangever. Deze overwegingen kunnen
de verwerping van het beroep op noodweerexces niet dragen. Zij ondersteunen dit beroep
veeleer. De enkele omstandigheid dat de verdachte in dit verband het woord ‘terugpakken’
heeft gebezigd, doet daaraan niet af. Het hof heeft immers niet aan de verwerping van het
beroep ten grondslag gelegd dat het handelen van de verdachte in essentie aanvallend van
aard was, terwijl het bezigen van woorden als “terug willen doen” of “terugpakken” als
zodanig niet aan het honoreren van een beroep op noodweerexces in de weg staat.”6

14. In HR 19 september 2017, ECLI:NL:HR:2017:2413 had de verdediging een beroep op
(extensief) noodweerexces gedaan, omdat kort voor het zwaaien en steken met de
schroevendraaier door de verdachte (het tweede incident) sprake was van een eerder
incident (het eerste incident) waarbij de verdachte een bloedende wond boven zijn
wenkbrauw had opgelopen. Dat eerste incident had geleid tot een hevige boosheid bij de
verdachte. Was ook het tweede incident een (direct) gevolg van die hevige boosheid? Het
hof verwierp het beroep op noodweerexces. Weliswaar achtte het hof het aannemelijk dat
de verdachte als gevolg van het eerdere incident boos was geworden, maar hetgeen in dit
verband met betrekking tot het tweede incident naar voren was gebracht, was volgens het
hof “volstrekt niet toereikend om te kunnen spreken van een dusdanig hevige
gemoedstoestand die nodig is voor een geslaagd beroep op noodweerexces”. De Hoge Raad
vond dit oordeel niet zonder meer begrijpelijk. In het licht van hetgeen door de verdediging
was aangevoerd en de tot bewijs gebezigde verklaring van de verdachte dat hij "zo
ongelooflijk boos" was, had het hof niet duidelijk gemaakt of het hof een hevige
gemoedsbeweging als bedoeld in art. 41, tweede lid, Sr niet aannemelijk had geacht dan wel
of het de, door het gestelde eerdere incident veroorzaakte, gemoedsbeweging niet van
doorslaggevend belang had geacht voor de verweten gedraging.

15. Het middel keert zich tegen de verwerping van het beroep op noodweerexces dat inhield dat op
het moment dat de verdachte [benadeelde] sloeg er bij de verdachte sprake was van een hevige
gemoedsbeweging, die veroorzaakt was door de kort daarvoor op hem gepleegde aanranding door
[benadeelde] en [slachtoffer] . In de toelichting op het middel wordt nog het volgende naar voren
gebracht. Het hof had niet mogen volstaan met de constatering dat, na de aanval van [benadeelde]
en [slachtoffer] op de verdachte, er inmiddels 25 seconden waren verstreken en er enige afstand was
ontstaan tussen de verdachte en die [benadeelde] en [slachtoffer] . Ook na het beëindigen van een
aanval kan immers sprake zijn van een hevige gemoedsbeweging, terwijl het beëindigd zijn van een
aanval een beroep op noodweerexces hoe dan ook niet uitsluit. Dat de verdachte heeft verklaard dat
hij ‘verhaal ging halen’ is voorts niet voldoende voor ‘s hofs oordeel dat geen sprake is van een hevige
gemoedsbeweging, en daarbij komt dat de verdachte ter terechtzitting óók heeft verklaard dat hij in
paniek was. Voor zover het hof met de vaststelling dat verdachte ‘verhaal ging halen’ tot uitdrukking
heeft willen brengen dat de verdachte slechts boos was en dat die emotie niet valt te kwalificeren als
een hevige gemoedsbeweging, geeft dat blijk van een onjuiste rechtsopvatting.

16. Blijkens ‘s hofs bespreking van de beroepen op noodweer en noodweerexces heeft het hof
allereerst vastgesteld dat het incident een aanvang nam bij de counter waar de verdachte en zijn

Bespreking van het middel
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vriendin stonden om iets te bestellen. Er ontstond daar een woordenwisseling tussen de verdachte
enerzijds en [benadeelde] en [slachtoffer] anderzijds, met enig duw- en trekwerk, waarna
[slachtoffer] de verdachte een vuistslag in het gezicht gaf. Het hof heeft deze vuistslag aangemerkt
als een ogenblikkelijke wederrechtelijke aanranding van de verdachte. Het hof acht aannemelijk dat
de geweldstoepassing die de verdachte vervolgens op de begane grond én op het plateau verrichtte,
noodzakelijk was voor de verdediging tegen deze aanranding en de daaropvolgende
geweldshandelingen van [benadeelde] en [slachtoffer] . Uit deze laatste overweging leid ik af dat het
hof kennelijk heeft vastgesteld dat [benadeelde] en [slachtoffer] óók op het plateau geweld hebben
toegepast op de verdachte en dat de verdediging van de verdachte ook tegen deze
geweldshandelingen noodzakelijk was. De overwegingen van het hof in die zin begrepen, handelde
de verdachte naar het oordeel van hof dus ook nog op het plateau vanuit een noodweersituatie.

17. Kennelijk brengt het hof vervolgens een cesuur in tijd en plaats aan. De overwegingen van het hof
laten zich mijns inziens niet anders begrijpen dan dat naar het oordeel van het hof de (eerdere)
noodweersituatie reeds was beëindigd toen 25 seconden na de schermutseling op het plateau, de
verdachte op de eerste verdieping meermalen met hand en vuist op het hoofd en in het gezicht van
[benadeelde] sloeg. Volgens het hof moeten déze gedragingen van de verdachte op de eerste
verdieping naar hun uiterlijke verschijningsvorm en op grond van de bedoeling van de verdachte
worden aangemerkt als aanvallend en een tegenaanval. Het hof betrekt aldus ook de bedoeling van
de verdachte bij zijn oordeel. Daarbij baseert het hof zich kennelijk op bewijsmiddel 4 (zie hierboven
randnummer 5), voor zover dit bewijsmiddel als ter terechtzitting in eerste aanleg afgelegde verklaring
van de verdachte inhoudt dat hij op [benadeelde] / [slachtoffer] is afgegaan omdat hij verhaal wilde
gaan halen.

18. Ik meen dat het bestreden oordeel van het hof niet toereikend is gemotiveerd. Vooreerst heeft de
verdachte blijkens het proces-verbaal van ’s hofs terechtzitting van 19 november 2019 verklaard dat
hij vindt dat zijn verklaring in eerste aanleg ten aanzien van ‘het verhaal halen’ uit zijn verband is
gerukt. Mede in dat verband heeft hij op diezelfde terechtzitting óók verklaard: “U houdt voor dat op
de eerste verdieping – u duidt hetgeen daar is gebeurd aan als fase 3 – met rode dienbladen is
gegooid. Ik kan me dat niet herinneren. Het is letterlijk een blinde vlek, want ik zag niks. Ik was
overmand door emoties. Zoiets had ik nog nooit meegemaakt in de 15 jaar dat ik in het nachtleven
werk.” En ook: “Ik was in paniek”. Daarnaast heeft het hof in bewijsmiddel 4 óók vastgesteld dat de
verdachte kwaad was. Deze emotie heeft het hof echter in zijn motivering van de verwerping van het
beroep op noodweerexces geheel buiten beschouwing gelaten, mijns inziens ten onrechte. Als ik deze
verklaring van de verdachte goed versta, wil hij daarmee immers tot uitdrukking brengen dat hij als
gevolg van de aanranding jegens hem kwaad was geworden en in die emotie ‘verhaal wilde halen’. Ik
neem daarbij tevens in aanmerking dat de raadsvrouw in haar pleidooi op de terechtzitting van het
hof expliciet een beroep op (ook) extensief noodweerexces heeft gedaan en daarbij uitvoerig is
ingegaan op (i) de gebeurtenissen in het filiaal van Burger King, (ii) de slotsom van de rechtbank “dat
cliënt niet zozeer handelde in een hevige gemoedsbeweging, maar veeleer vanuit een bestaande
kwaadheid om verhaal te halen”, (iii) de heftige emotie die door de aanval op hem was opgewekt, als
factor die had bijgedragen aan het ontstaan van de hevige gemoedsbeweging en (iv) het niet in de
weg staan van een beëindiging van de noodweersituatie aan een geslaagd beroep op
noodweerexces. Over hetgeen de raadsvrouw in mijn aanduiding onder (iii) en (iv) heeft aangevoerd,
lees ik in ’s hofs motivering van de verwerping van het beroep op noodweer(exces) niets terug. Gelet
hierop en gezien het hiervoor geschetste juridisch kader, meen ik dat het hof het onderbouwde
beroep op noodweerexces ontoereikend heeft gemotiveerd. De vaststellingen door het hof, dat
tussen het geweld op de eerste verdieping en de schermutseling op het plateau ongeveer 25
seconden waren gelegen en dat op de eerste verdieping een grote lege ruimte was ontstaan, maken
dat naar mijn inzicht niet anders. Mitsdien heeft het hof het beroep op noodweerexces verworpen op
gronden die deze verwerping niet kunnen dragen.

19. Het middel slaagt.

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

21. 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 wordt
berecht en afgedaan.

De Procureur-Generaal

bij de Hoge Raad der Nederlanden

AG

Hier is in de pleitnota kennelijk iets weggevallen, A-G.

De Hoge Raad verwijst hier in zijn voetnoot 3 naar HR 8 juni 2010, ECLI:NL:HR:2010:BK4788, NJ
2010/339. Zie daarnaast ook HR 26 januari 2016, ECLI:NL:HR:2016:108, NJ 2016/154, m.nt.
Rozemond.

De Hoge Raad verwijst hier in zijn voetnoot 20 naar HR 13 juni 2006, ECLI:NL:HR:2006:AW3569, NJ
2006/343.

De Hoge Raad verwijst hier in zijn voetnoot 21 naar HR 31 maart 2009, ECLI:NL:HR:2009:BH0180, NJ
2009/177.

Aldus ook Noyon/Langemeijer/Remmelink, Het Wetboek van Strafrecht, art. 41 Sr, aant. 18.4 (bewerkt
door prof. mr. A.J. Machielse; bijgewerkt t/m 1 mei 2016): de hevige gemoedsbeweging kan ook uit
woede (drift en toorn) bestaan. J. de Hullu merkt in zijn handboek Materieel strafrecht, Kluwer:
Deventer 2021, p. 318 op: “De gemoedsbeweging moet hevig zijn geweest. Deze emotie kan naast
de oorspronkelijk voorgestelde vrees, angst of radeloosheid ook uit drift bestaan. […]. Er bestaat
overigens geen noodzaak om de emotie precies te benoemen.” Zie voorts de conclusie van mijn
voormalige ambtgenoot Vellinga vóór HR 31 maart 2009, ECLI:NL:HR:2009:BH0180, NJ 2009/177: ook
affecten als kwaadheid en drift kunnen in voorkomende gevallen onder ‘hevige gemoedsbeweging’
worden begrepen.

In zijn conclusie wijst Bleichrodt in een noot nog naar HR 13 maart 2018, ECLI:NL:HR:2018:340.
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Beroep op noodweer(exces). Had verdachte een reële en redelijke mogelijkheid
om zich aan aanranding te onttrekken? HR herhaalt relevante overwegingen uit
ECLI:NL:HR:2016:456 m.b.t. subsidiariteitseis en onttrekkingsvereiste.
Vaststellingen hof houden in dat verdachte achtereenvolgens door twee
verschillende personen, onder wie aangever, is aangevallen, waarbij verdachte o.m.
meer is gestompt in het gezicht en dat verdachte, voorafgaand aan door hem
gebruikte geweld, heeft geprobeerd zich aan de confrontatie te onttrekken door
achteruitlopend weg te gaan, maar aangever verdachte bleef volgen en aanvallen,
o.m. door verdachte tegen diens benen te schoppen. Hof heeft in de kern aan
verwerping beroep op noodweer(exces) ten grondslag gelegd dat geen sprake is
geweest van noodzaak tot verdediging “omdat verdachte zich aan aanranding had
kunnen en moeten onttrekken door bijvoorbeeld te vluchten” en dat dit “in de
gegeven omstandigheden ook van hem [kon] worden gevergd”. Dat oordeel is niet
z.m. begrijpelijk in het licht van wat hof heeft vastgesteld over pogingen die
verdachte, voorafgaand aan het door hem gebruikte geweld, heeft gedaan om zich
te onttrekken aan de confrontatie door achteruit te lopen. Verwerping beroep op
noodweer(exces) is dus ontoereikend gemotiveerd. Volgt vernietiging en
terugwijzing.
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2.2.1

2.2.2

2.1

Nummer 19/04184

Datum 22 juni 2021

ARREST

op het beroep in cassatie tegen een arrest van het gerechtshof 's-Hertogenbosch van 28 augustus
2019, nummer 20-001377-18, in de strafzaak

tegen

[verdachte],

geboren te [geboorteplaats] op [geboortedatum] 1997,

hierna: de verdachte.

Het beroep is ingesteld door de verdachte. Namens deze heeft J.J.J. van Rijsbergen, advocaat te
Breda, bij schriftuur een cassatiemiddel voorgesteld. De schriftuur is aan dit arrest gehecht en maakt
daarvan deel uit.

De advocaat-generaal D.J.M.W. Paridaens heeft geconcludeerd tot vernietiging van de bestreden
uitspraak en tot terugwijzing van de zaak naar het gerechtshof ’sHertogenbosch, zodat de zaak op
het bestaande hoger beroep opnieuw kan worden berecht en afgedaan.

Het cassatiemiddel klaagt over de verwerping door het hof van het beroep op noodweer(exces).
Daartoe wordt aangevoerd dat het hof ten onrechte, althans onvoldoende gemotiveerd heeft
geoordeeld dat de verdachte een reële en redelijke mogelijkheid had om zich aan de aanranding
te onttrekken.

Ten laste van de verdachte is bewezenverklaard dat:

“hij op 27 april 2017 te [plaats], ter uitvoering van het door verdachte voorgenomen misdrijf
om aan [benadeelde] opzettelijk zwaar lichamelijk letsel toe te brengen, die [benadeelde]
met een mes in de schouder heeft gestoken, terwijl de uitvoering van dat voorgenomen
misdrijf niet is voltooid.”

Deze bewezenverklaring steunt op de volgende bewijsmiddelen:

“1. Het proces-verbaal van aangifte d.d. 27 april 2017 met bijlagen (pg. 7 t/m 12), voor zover
inhoudende als verklaring van aangever [benadeelde]:

(Pg. 7)

Op 26 april 2017, omstreeks 23.50 uur, was ik in café ‘[A]’ aan het [a-straat] te [plaats].

1 Procesverloop in cassatie

2 Beoordeling van het cassatiemiddel
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[betrokkene 1] (het hof begrijpt: [betrokkene 1]) vertelde mij in de rokersruimte dat hij naar
buiten wilde om met iemand anders iets uit te praten. Ik ben toen met hem naar buiten
gegaan samen met een andere vriend, genaamd [betrokkene 2].

Toen we op de [b-straat] kwamen zag ik twee jongens staan, genaamd [verdachte] en
[betrokkene 3] (het hof begrijpt: [verdachte], verdachte, en [betrokkene 3]). Ik bleef een
beetje op de achtergrond staan en zag dat [betrokkene 3] en [betrokkene 1] een
woordenwisseling hadden. Na 2 à 3 minuten ben ik samen met [betrokkene 1] en
[betrokkene 2] weer teruggegaan naar het [a-straat]. Toen we net op pad waren werd er
geroepen naar ons door [verdachte] en [betrokkene 3].

(Pg. 8)

Ik, [betrokkene 1] en [betrokkene 2] zijn weer teruggelopen naar [verdachte] en
[betrokkene 3]. Ik zag dat zij nog op dezelfde plek stonden op de [b-straat] te [plaats]. Ik
zag dat [betrokkene 1] en [betrokkene 3] op de vuist gingen. Vervolgens stond ik tussen de
vechtende [betrokkene 1] en [betrokkene 3] en [verdachte] in. Ik zag dat [verdachte] in zijn
hand een groot mes had.

Ik heb [verdachte] een paar keer geraakt met schoppen. Opeens voelde ik een hevige pijn in
mijn linkerschouder. Ik voelde nattigheid met mijn rechterhand en zag toen dat mijn hand
rood van bloed was. Ik realiseerde mij dat ik gestoken was in mijn linkerschouder door het
mes van [verdachte].

Samen met [betrokkene 1] en [betrokkene 2] zijn we gelopen naar het [a-straat]. Daarna
ben ik naar de huisartsenpost in het ziekenhuis te [c-straat] gebracht.

2. Een geschrift, te weten de brief van 27 april 2017 opgemaakt door J. Vrencken,
forensische geneeskundige (pg. 68), voor zover inhoudende:

Op 27 april 2017 was [benadeelde], geboren op 20 mei 1994 als slachtoffer betrokken bij
een gewelddadig incident.

Het bleek bij een consult op de HAP te gaan om een ongeveer 3 cm diepe en 3 cm brede,
fors bloedende, snijwond, hoog links op de rug. De wond en de onderliggende spier werden
gehecht met 3 hechtingen. Ook werd een tetanusinjectie en een mitella gegeven.

3. Het proces-verbaal van verhoor d.d. 2 mei 2017 (pg. 43 t/m 48), voor zover inhoudende
als weergave van het verhoor van verdachte:

(pg. 44)

V: Vraag verbalisant

A: Antwoord verdachte

O: Opmerking verbalisant

V: Wat is er die woensdagavond 26 april 2017 op donderdagochtend 27 april 2017 gebeurd?

A: Ik heb met [betrokkene 3] besproken om met [betrokkene 1] te gaan praten. Ik wilde het
uitpraten. We zijn naar café ‘[A]’ gelopen. [betrokkene 1] is toen naar buiten gekomen met
[betrokkene 2] en [benadeelde] (het hof begrijpt: [betrokkene 2] en [benadeelde]).
[betrokkene 1] en [betrokkene 2] wilden niet praten. Ze zeiden dat ze het probleem niet met
praten wilden oplossen. Vervolgens zijn ze een paar meter weggelopen. [betrokkene 3] riep
hen achterna ‘ga je je problemen ontwijken’ ofzo. [betrokkene 1] draaide zich om en riep
‘nee’. Ik heb toen gezegd dat ik het wilde oplossen door te praten. Vervolgens kwam
[betrokkene 1] gehaast naar mij toe gelopen. Hij gaf mij een klap op mijn linkerwang.
[betrokkene 3] is ertussen gekomen en probeerde [betrokkene 1] weg te duwen.
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2.2.3

Vervolgens waren [betrokkene 3] en [betrokkene 1] aan het vechten. Tegelijkertijd begon
[benadeelde] met mij te vechten. Ik kreeg een paar klappen op mijn linkerwang, dit deed
veel pijn. Ook schopte hij tegen mijn benen. Ik wist niet meer wat ik moest doen. Daarom
heb ik mijn mesje gepakt. Ik liet het mesje aan hem zien in de hoop dat hij zou stoppen met
slaan en achter mij aankomen.

(Pg. 47)

A: Ik heb eerder tegen de politie gezegd dat [benadeelde] mij weer wilde slaan en ik hem
toen aan zijn arm heb getrokken en vervolgens [benadeelde] in zijn schouder heb gestoken.

4. Het proces-verbaal van aangifte d.d. 29 april 2017 met bijlagen (pg. 34 t/m 36), voor zover
inhoudende als verklaring van aangever [verdachte]:

(Pg. 34)

Op woensdagavond 26 april 2017 ben ik

(pg. 35)

samen met [betrokkene 3], [betrokkene 4] en [betrokkene 5] (het hof begrijpt: [betrokkene
3], [betrokkene 4] en [betrokkene 5]) naar het centrum van [plaats] gegaan.

(...) Ik zag dat [benadeelde] op mij af kwam. Ik zag dat hij zijn rechterarm naar voren haalde
en ik kreeg weer een vuistslag op mijn linkerwang. Ik voelde met mijn rechterhand en ik zag
dat ik bloed aan mijn hand had. Ik probeerde achteruit te lopen om weg te gaan.
[benadeelde] liep met mij mee. Hij schopte met zijn rechter geschoeide voet tegen mijn
onderbenen aan. Ik liep nog steeds naar achteren en [benadeelde] volgde mij. Ik wilde dit
niet en pakte mijn zakmes, deze heb ik altijd bij mij. Ik liet mijn mes zien in de hoop dat
[benadeelde] mij met rust zou laten. Dit deed hij niet. Weer zag ik dat hij zijn rechterarm met
vuist naar voren deed en ik pakte zijn arm beet, ik trok hem hierbij naar voren en stak het
mes in zijn linkerschouder.

5. De eigen waarneming van dit hof, gedaan ter terechtzitting van 14 augustus 2019, dat op
de foto van de plaats delict die de raadsman aan zijn pleitnota heeft gehecht verdachte, op
het moment dat hij [benadeelde] heeft gestoken stond bij het cijfer 2 en [betrokkene 3] en
[betrokkene 1] waren aan het vechten op de plaats waar het cijfer 1 is geschreven.

Opmerking griffier. De betreffende foto is in kopie aan dit arrest gehecht.”

Het hof heeft het in het cassatiemiddel bedoelde verweer als volgt samengevat en
verworpen:

“Strafbaarheid van het bewezenverklaarde

Beroep op noodweer

Door en namens de verdachte is betoogd dat verdachte heeft gehandeld uit noodweer.
Verdachte werd eerst geslagen door [betrokkene 1] en vervolgens geslagen en geschopt
door [benadeelde]. Verdachte is steeds verder achteruit gelopen en toen hij niet verder kon,
heeft hij [benadeelde] gedreigd met zijn zakmes. Toen dat niet hielp, heeft verdachte
[benadeelde] met dat mes in zijn schouder gestoken.

(...)

Het hof gaat uit van de hiervoor genoemde aan de opgenomen wettige bewijsmiddelen
ontleende, feiten en omstandigheden, inhoudende dat verdachte werd aangevallen door
[betrokkene 1] en hij vervolgens - toen [betrokkene 1] met [betrokkene 3] in gevecht raakte
- door [benadeelde] werd geslagen en geschopt. De gedragingen van [benadeelde] jegens
verdachte leveren een ogenblikkelijke, wederrechtelijke aanranding van het lijf van
verdachte op. Het hof is echter van oordeel dat de verdediging tegen de aanranding niet
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3.5.1.

3.5.2.

2.3

noodzakelijk was, omdat de verdachte zich aan de aanranding had kunnen en moeten
onttrekken door bijvoorbeeld te vluchten. Daartoe bestond, blijkens de door de raadsman
ter terechtzitting van het hof van 14 augustus 2019 getoonde foto van de plaats delict, voor
de verdachte een reële en redelijke mogelijkheid. Het incident vond immers plaats onder aan
de dijk, die aan beide kanten doorliep. Verdachte had derhalve langs de dijk weg kunnen
vluchten dan wel, gelet op de positie waar een ieder zich bevond, haaks op de dijk kunnen
wegrennen. Dit kon in de gegeven omstandigheden ook van hem worden gevergd.

Daar komt nog bij dat het hof tevens van oordeel is dat het steken met een mes als
verdedigingsmiddel in onredelijke verhouding staat tot de ernst van de aanranding. Uit de
bewijsmiddelen volgt immers dat verdachte werd geschopt en geslagen en hij [benadeelde]
vervolgens naar zich toe heeft getrokken en hem met een mes in zijn schouder heeft
gestoken. Verdachte had zich ook op andere wijze (met de blote hand) kunnen verdedigen.
Het verweer wordt verworpen.

(...)

Strafbaarheid van de verdachte

Beroep op noodweerexces

Ter terechtzitting heeft de raadsman overeenkomstig zijn pleitnota aangevoerd dat de
verdachte heeft gehandeld uit noodweerexces, als bedoeld in artikel 41, tweede lid, Sr. De
raadsman heeft gesteld dat de verdachte met zijn handelen weliswaar de grenzen van een
noodzakelijke verdediging heeft overschreden, maar dat deze overschrijding het onmiddellijk
gevolg is geweest van een door de ogenblikkelijke, wederrechtelijke aanranding
veroorzaakte, hevige gemoedsbeweging. Verdachte was immers in paniek.

(...)

Het hof overweegt als volgt.

Zoals hier voor bij de bespreking van het beroep op noodweer reeds is vermeld had de
verdachte zich kunnen en moeten onttrekken aan de aanranding. Nu aldus de noodzaak tot
verdediging ontbrak kan reeds daarom een beroep op noodweerexces niet slagen.

Het verweer wordt verworpen.”

De Hoge Raad heeft in zijn arrest van 22 maart 2016, ECLI:NL:HR:2016:456, omtrent de in artikel
41 van het Wetboek van Strafrecht omschreven strafuitsluitingsgrond noodweer onder meer het
volgende overwogen:

“Geboden door de noodzakelijke verdediging

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.

(...)

Noodzaak van verdediging en onttrekkingsvereiste

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

769



2.4.1

2.4.2

2.5

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.”

De vaststellingen van het hof houden het volgende in. De verdachte is achtereenvolgens
door twee verschillende personen, onder wie de aangever, aangevallen, waarbij de
verdachte onder meer is gestompt in het gezicht. Voorafgaand aan het door de verdachte
gebruikte geweld, heeft de verdachte geprobeerd zich aan de confrontatie te onttrekken
door achteruitlopend weg te gaan, maar de aangever bleef de verdachte volgen en
aanvallen, onder meer door de verdachte tegen diens benen te schoppen.

Het hof heeft in de kern aan de verwerping van het beroep op noodweer(exces) ten
grondslag gelegd dat geen sprake is geweest van een noodzaak tot verdediging “omdat de
verdachte zich aan de aanranding had kunnen en moeten onttrekken door bijvoorbeeld te
vluchten” en dat dit “in de gegeven omstandigheden ook van hem [kon] worden gevergd”.
Dat oordeel is niet zonder meer begrijpelijk in het licht van wat het hof heeft vastgesteld
over de pogingen die de verdachte, voorafgaand aan het door hem gebruikte geweld, heeft
gedaan om zich te onttrekken aan de confrontatie door achteruit te lopen.

De verwerping van het beroep op noodweer(exces) is dus ontoereikend gemotiveerd. Het
cassatiemiddel is terecht voorgesteld.

De Hoge Raad:

- vernietigt de uitspraak van het hof;

- wijst de zaak terug naar het gerechtshof ’s-Hertogenbosch, opdat de zaak opnieuw wordt berecht
en afgedaan.

Dit arrest is gewezen door de vice-president V. van den Brink als voorzitter, en de raadsheren A.L.J.
van Strien en J.C.A.M. Claassens, in bijzijn van de waarnemend griffier H.J.S. Kea, en uitgesproken ter
openbare terechtzitting van 22 juni 2021.

3 Beslissing
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In de zaak

[verdachte] ,

geboren te [geboorteplaats] op [geboortedatum] 1997,

hierna: de verdachte.

1.  De verdachte is bij arrest van 28 augustus 2019 door het gerechtshof ’s-Hertogenbosch wegens
“poging tot zware mishandeling” veroordeeld tot een taakstraf voor de duur van 120 uren, indien
niet naar behoren verricht, te vervangen door 60 dagen hechtenis. Het hof heeft beslist op de
vordering van de benadeelde partij en aan de verdachte een schadevergoedingsmaatregel
opgelegd, een en ander zoals in het arrest is omschreven.

2.  Namens de verdachte heeft mr. J.J.J. van Rijsbergen, advocaat te Breda, één middel van cassatie
voorgesteld.

3.  Het middel klaagt over de verwerping door het hof van het beroep op noodweer(exces).
Aangevoerd wordt dat het hof dit beroep “ten onrechte, althans onbegrijpelijk gemotiveerd” heeft
verworpen met de overweging dat de verdachte “een reële en redelijke mogelijkheid had om zich
aan de aanranding te onttrekken, reden waarom de verdediging tegen de aanranding van zijn lijf
niet noodzakelijk was.”

4.  Ten laste van de verdachte heeft het hof bewezenverklaard dat:

“hij op 27 april 2017 te [plaats] , ter uitvoering van het door verdachte voorgenomen misdrijf om aan
[benadeelde] opzettelijk zwaar lichamelijk letsel toe te brengen, die [benadeelde] met een mes in de
schouder heeft gestoken, terwijl de uitvoering van dat voorgenomen misdrijf niet is voltooid.”

5. De bewezenverklaring berust op de volgende bewijsmiddelen:

“1. Het proces-verbaal van aangifte d.d. 27 april 2017 met bijlagen (pg. 7 t/m 12), voor zover
inhoudende als verklaring van aangever [benadeelde]:

(pg. 7)

Op 26 april 2017, omstreeks 23.50 uur, was ik in café [A] aan het [a-straat] te [plaats] . [betrokkene
1] (het hof begrijpt: [betrokkene 1] ) vertelde mij in de rokersruimte dat hij naar buiten wilde om met
iemand anders iets uit te praten. Ik ben toen met hem naar buiten gegaan samen met een andere
vriend, genaamd [betrokkene 2] .
Toen we op de [b-straat] kwamen zag ik twee jongens staan, genaamd [verdachte] en [betrokkene 3]
(het hof begrijpt: [verdachte] , verdachte, en [betrokkene 3] ). Ik bleef een beetje op de achtergrond
staan en zag dat [betrokkene 3] en [betrokkene 1] een woordenwisseling hadden. Na 2 à 3 minuten
ben ik samen met [betrokkene 1] en [betrokkene 2] weer teruggegaan naar het [a-straat] . Toen we
net op pad waren werd er geroepen naar ons door [verdachte] en [betrokkene 3] .

(pg. 8)

Ik, [betrokkene 1] en [betrokkene 2] zijn weer teruggelopen naar [verdachte] en [betrokkene 3] . Ik
zag dat zij nog op dezelfde plek stonden op de [b-straat] te [plaats] . Ik zag dat [betrokkene 1] en
[betrokkene 3] op de vuist gingen. Vervolgens stond ik tussen de vechtende [betrokkene 1] en
[betrokkene 3] en [verdachte] in. Ik zag dat [verdachte] in zijn hand een groot mes had.

Ik heb [verdachte] een paar keer geraakt met schoppen. Opeens voelde ik een hevige pijn in mijn
linkerschouder. Ik voelde nattigheid met mijn rechterhand en zag toen dat mijn hand rood van bloed
was. Ik realiseerde mij dat ik gestoken was in mijn linkerschouder door het mes van [verdachte] .

Samen met [betrokkene 1] en [betrokkene 2] zijn we gelopen naar het [a-straat] . Daarna ben ik naar
de huisartsenpost in het ziekenhuis te [c-straat] gebracht.

2. Een geschrift, te weten de brief van 27 april 2017 opgemaakt door J. Vrencken, forensische
geneeskundige (pg. 68), voor zover inhoudende:

Op 27 april 2017 was [benadeelde] , geboren op [geboortedatum] 1994 als slachtoffer betrokken bij
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een gewelddadig incident.

Het bleek bij een consult op de HAP te gaan om een ongeveer 3 cm diepe en 3 cm brede, fors
bloedende, snijwond, hoog links op de rug. De wond en de onderliggende spier werden gehecht met 3
hechtingen. Ook werd een tetanusinjectie en een mitella gegeven.

3. Het proces-verbaal van verhoor d.d. 2 mei 2017 (pg. 43 t/m 48). voor zover inhoudende als
weergave van het verhoor van verdachte:

(pg. 44)

V: Vraag verbalisant
A: Antwoord verdachte
O: Opmerking verbalisant

V: Wat is er die woensdagavond 26 april 2017 op donderdagochtend 27 april 2017 gebeurd?

A: Ik heb met [betrokkene 3] besproken om met [betrokkene 1] te gaan praten. Ik wilde het uitpraten.
We zijn naar café [A] gelopen. [betrokkene 1] is toen naar buiten gekomen met [betrokkene 2] en
[benadeelde] (het hof begrijpt: [betrokkene 2] en [benadeelde] ). [betrokkene 1] en [betrokkene 2]
wilden niet praten. Ze zeiden dat ze het probleem niet met praten wilden oplossen. Vervolgens zijn ze
een paar meter weggelopen. [betrokkene 3] riep hen achterna ‘ga je je problemen ontwijken’ ofzo.
[betrokkene 1] draaide zich om en riep ‘nee’, Ik heb toen gezegd dat ik het wilde oplossen door te
praten. Vervolgens kwam [betrokkene 1] gehaast naar mij toe gelopen. Hij gaf mij een klap op mijn
linkerwang. [betrokkene 3] is ertussen gekomen en probeerde [betrokkene 1] weg te duwen.

Vervolgens waren [betrokkene 3] en [betrokkene 1] aan het vechten. Tegelijkertijd begon
[benadeelde] met mij te vechten. Ik kreeg een paar klappen op mijn linkerwang, dit deed veel pijn.
Ook schopte hij tegen mijn benen. Ik wist niet meer wat ik moest doen. Daarom heb ik mijn mesje
gepakt. Ik liet het mesje aan hem zien in de hoop dat hij zou stoppen met slaan en achter mij
aankomen.

(pg. 47)

A: Ik heb eerder tegen de politie gezegd dat [benadeelde] mij weer wilde slaan en ik hem toen aan
zijn arm heb getrokken en vervolgens [benadeelde] in zijn schouder heb gestoken.

4. Het proces-verbaal van aangifte d.d. 29 april 2017 met bijlagen (pg. 34 t/m 36), voor zover
inhoudende als verklaring van aangever [verdachte]:

(pg. 34)

Op woensdagavond 26 april 2017 ben ik
(pg. 35)

samen met [betrokkene 3] , [betrokkene 4] en [betrokkene 5] (het hof begrijpt: [betrokkene 3] ,
[betrokkene 4] en [betrokkene 5] ) naar het centrum van [plaats] gegaan.

(...) Ik zag dat [benadeelde] op mij af kwam. Ik zag dat hij zijn rechterarm naar voren haalde en ik
kreeg weer een vuistslag op mijn linkerwang. Ik voelde met mijn rechterhand en ik zag dat ik bloed
aan mijn hand had. Ik probeerde achteruit te lopen om weg te gaan. [benadeelde] liep met mij mee.
Hij schopte met zijn rechter geschoeide voet tegen mijn onderbenen aan. Ik liep nog steeds naar
achteren en [benadeelde] volgde mij. Ik wilde dit niet en pakte mijn zakmes, deze heb ik altijd bij mij.
Ik liet mijn mes zien in de hoop dat [benadeelde] mij met rust zou laten. Dit deed hij niet. Weer zag ik
dat hij zijn rechterarm met vuist naar voren deed en ik pakte zijn arm beet, ik trok hem hierbij naar
voren en stak het mes in zijn linkerschouder.

5. De eigen waarneming van dit hof, gedaan ter terechtzitting van 14 augustus 2019, dat op de foto
van de plaats delict die de raadsman aan zijn pleitnota heeft gehecht verdachte, op het moment dat
hij [benadeelde] heeft gestoken stond bij het cijfer 2 en [betrokkene 3] en [betrokkene 1] waren aan
het vechten op de plaats waar het cijfer 1 is geschreven.

Opmerking griffier : De betreffende foto is in kopie aan dit arrest gehecht.”

6. Ter terechtzitting is aangevoerd dat de verdachte handelde uit noodweer(exces). Het hof heeft dit
beroep als volgt samengevat en verworpen:
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“Strafbaarheid van het bewezenverklaarde

Beroep op noodweer

Door en namens de verdachte is betoogd dat verdachte heeft gehandeld uit noodweer. Verdachte
werd eerst geslagen door [betrokkene 1] en vervolgens geslagen en geschopt door [benadeelde] .
Verdachte is steeds verder achteruit gelopen en toen hij niet verder kon, heeft hij [benadeelde]
gedreigd met zijn zakmes. Toen dat niet hielp, heeft verdachte [benadeelde] met dat mes in zijn
schouder gestoken.

De advocaat-generaal heeft zich op het standpunt gesteld dat het beroep op noodweer faalt omdat
het handelen van de verdachte niet was geboden ter noodzakelijke verdediging. Verdachte had
immers kunnen en moeten vluchten. Voorts geldt dat het steken met een mes te ver ging gelet op de
aard van de ogenblikkelijke en wederrechtelijke aanranding van verdachte door [benadeelde] .

Het hof gaat uit van de hiervoor genoemde aan de opgenomen wettige bewijsmiddelen ontleende,
feiten en omstandigheden, inhoudende dat verdachte werd aangevallen door [betrokkene 1] en hij
vervolgens - toen [betrokkene 1] met [betrokkene 3] in gevecht raakte - door [benadeelde] werd
geslagen en geschopt. De gedragingen van [benadeelde] jegens verdachte leveren een
ogenblikkelijke, wederrechtelijke aanranding van het lijf van verdachte op. Het hof is echter van
oordeel dat de verdediging tegen de aanranding niet noodzakelijk was, omdat de verdachte zich aan
de aanranding had kunnen en moeten onttrekken door bijvoorbeeld te vluchten. Daartoe bestond,
blijkens de door de raadsman ter terechtzitting van het hof van 14 augustus 2019 getoonde foto van
de plaats delict, voor de verdachte een reële en redelijke mogelijkheid. Het incident vond immers
plaats onder aan de dijk, die aan beide kanten doorliep. Verdachte had derhalve langs de dijk weg
kunnen vluchten dan wel, gelet op de positie waar een ieder zich bevond, haaks op de dijk kunnen
wegrennen. Dit kon in de gegeven omstandigheden ook van hem worden gevergd.

Daar komt nog bij dat het hof tevens van oordeel is dat het steken met een mes als
verdedigingsmiddel in onredelijke verhouding staat tot de ernst van de aanranding. Uit de
bewijsmiddelen volgt immers dat verdachte werd geschopt en geslagen en hij [benadeelde]
vervolgens naar zich toe heeft getrokken en hem met een mes in zijn schouder heeft gestoken.
Verdachte had zich ook op andere wijze (met de blote hand) kunnen verdedigen.
Het verweer wordt verworpen.”

7. In cassatie wordt opgekomen tegen het oordeel van het hof dat de verdachte zich aan de
aanranding had kunnen en moeten onttrekken door bijvoorbeeld te vluchten en dat dit in de gegeven
omstandigheden ook van hem kon worden gevergd. In het bijzonder wordt aangevoerd dat uit de
door het hof gebruikte bewijsmiddelen blijkt dat de verdachte wel degelijk – en wel tot twee keer toe
– heeft geprobeerd te vluchten en dat de verdachte bij die laatste poging tegen zijn onderbenen is
geschopt, terwijl opnieuw geweld tegen de verdachte werd gebruikt nadat hij ter bescherming een
mes had getoond.

8. Bij de beoordeling van het middel moet voorop worden gesteld:

“dat de bij de toepassing van art. 41 Sr. rijzende vraag of ook dan een feit als geboden door de
noodzakelijke verdediging van eigen lijf, eerbaarheid of goed kan worden aangemerkt, indien de
dader onbenut heeft gelaten een voor hem bestaande gelegenheid om zich door verwijdering aan de
aanval te onttrekken, niet vatbaar is voor beantwoording in algemene zin, daar immers bij de
beslissing dienaangaande mede betekenis toekomt aan waardering van de feitelijke omstandigheden
van het bijzondere geval”.1

9. Met betrekking tot de eis om zich aan een wederrechtelijke aanval te onttrekken, heeft de Hoge
Raad in zijn overzichtsarrest van 22 maart 2016, het volgende overwogen:

“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
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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.”2

10. Uit de door het hof in de bewijsmiddelen vastgestelde feiten en omstandigheden blijkt de
volgende gang van zaken. De verdachte heeft met [betrokkene 3] besproken om iets met [betrokkene
1] uit te praten, en is met [betrokkene 3] naar een café gelopen om met [betrokkene 1] te praten.
[betrokkene 1] is het café uitgekomen met [betrokkene 2] en [benadeelde] . [betrokkene 3] en
[betrokkene 1] hadden daarna buiten een woordenwisseling. [betrokkene 1] is vervolgens met
[betrokkene 2] en [benadeelde] weggelopen omdat zij het probleem niet met praten wilden oplossen.
Welk probleem bestond, blijkt overigens niet uit de bewijsvoering. Nadat [betrokkene 3] in de richting
van het drietal had geroepen “ga je je problemen ontwijken” ofzo, en de verdachte had gezegd dat
hij het wilde oplossen door te praten, heeft [betrokkene 1] zich omgedraaid en is hij gehaast op de
verdachte afgelopen en heeft hij hem een klap op zijn linker wang gegeven. [betrokkene 3] is
tussenbeide gekomen en met [betrokkene 1] aan het vechten geraakt. Vervolgens is [benadeelde] ,
die in de zaak tegen de verdachte als slachtoffer is aangemerkt, met de verdachte gaan vechten.
[benadeelde] heeft de verdachte een paar klappen op zijn linkerwang gegeven die “veel pijn” deden
en hem meerdere keren tegen zijn benen geschopt. De linkerwang van de verdachte bloedde. Toen de
verdachte achteruit probeerde te lopen om weg te gaan, is [benadeelde] achter de verdachte
aangelopen en heeft hij de verdachte met geschoeide voet tegen zijn onderbenen geschopt. Toen de
verdachte opnieuw naar achteren liep, is [benadeelde] hem wederom gevolgd. Vervolgens heeft de
verdachte een mesje gepakt en dat aan [benadeelde] getoond, in de hoop dat [benadeelde] hem
verder met rust zou laten. Toen [benadeelde] hem weer wilde slaan, heeft de verdachte de arm met
een gebalde vuist van [benadeelde] vastgepakt, hem daaraan naar voren getrokken en hem in zijn
schouder gestoken. In de huisartsenpost van het ziekenhuis is een 3cm diepe en 3cm brede, flink
bloedende snijwond geconstateerd, hoog links op de rug, en zijn de wond en de onderliggende spier
gehecht met drie hechtingen.

11. Uit de door het hof in de bewijsmiddelen en bewijsoverweging vastgestelde feiten en
omstandigheden, blijkt dat de verdachte eerst is aangevallen door [betrokkene 1] met een klap op
zijn linker wang. Vervolgens is de verdachte aangevallen door [benadeelde] die hem meerdere
(vuist)slagen heeft geslagen op zijn linker wang die bloedde. [benadeelde] heeft de verdachte
bovendien meerdere keren tegen zijn (onder)benen geschopt, onder meer toen de verdachte van
[benadeelde] wegliep. Toen de verdachte voor een tweede keer achteruit liep, is [benadeelde] hem
opnieuw achterna gelopen. Het kennelijke oordeel van het hof, dat van de verdachte voor een derde
keer zou moeten (blijven) onttrekken aan de aanranding die door [benadeelde] was ingezet, is
zonder nadere motivering, die ontbreekt, niet begrijpelijk.3 Hierbij komt dat het hof het oordeel dat
van de verdachte mocht worden gevergd dat hij zich aan de aanranding zou onttrekken, niet zonder
meer begrijpelijk is gelet op de algemene verwijzing door het hof naar “de gegeven
omstandigheden”.4 Uit de mogelijkheid voor de verdachte om zich gelet op de locatie aan de
aanranding te onttrekken, volgt nog niet dat dit ook van hem mocht worden gevergd. Hierbij wijs ik er
ook op dat de verdachte niet alleen door [benadeelde] fysiek werd aangevallen, maar eerder ook door
[betrokkene 1] die op het moment van het bewezenverklaarde feit aan het vechten was met
[betrokkene 3] . Ik wil niet beweren dat het ook met vechten samen uit samen thuis is, maar de eis
om in zo’n geval een persoon achter te laten met wie je die avond samen hebt opgetrokken, en in het
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bijzonder degene die het eerder in het gevecht fysiek voor je heeft opgenomen, is niet zonder meer
begrijpelijk. Het hof verwacht in feite van de verdachte dat hij [betrokkene 3] in de steek laat.5

12. Het middel acht ik terecht voorgesteld.

13. Voor het antwoord op de vraag of dit tot cassatie moet leiden, wijs ik op het volgende. Het hof
heeft het beroep op noodweer(exces) verworpen en daaraan twee redenen ten grondslag gelegd. De
eerste reden komt erop neer dat de verdachte had kunnen vluchten en dat dit vluchten ook van hem
kon worden gevergd. Tegen deze reden wordt in cassatie opgekomen. De tweede reden komt erop
neer dat de verdachte de grenzen van noodzakelijke verdediging heeft overschreden: de wijze
waarop de verdachte zich heeft verdedigd staat in onredelijke verhouding tot de ernst van de
aanranding. In cassatie wordt tegen deze tweede reden geen bezwaar aangevoerd.

14. Het hof heeft vastgesteld dat de verdachte door [benadeelde] herhaaldelijk werd geschopt en
geslagen en dat die [benadeelde] achter de verdachte bleef aankomen. Het oordeel van het hof dat
de verdachte zich daartegen met de blote hand had kunnen verdedigen, is gelet op de vaststellingen
van het hof niet zonder meer begrijpelijk. Het oordeel van het hof dat het steken van een mes in een
onredelijke verhouding staat tot de ernst van de aanranding, is zonder nadere motivering ook niet
begrijpelijk. Het door het hof toe te passen maatstaf “of de gedraging als verdedigingsmiddel niet in
onredelijke verhouding staat tot de ernst van de aanranding” noopt tot terughoudendheid.6 Het hof
heeft vastgesteld dat de aanranding bestond uit herhaaldelijk schoppen en (tot bloedens toe) slaan
en dat de verdachte het mes aan [benadeelde] heeft laten zien, en die [benadeelde] desondanks is
doorgegaan met de wederrechtelijke aanranding van de verdachte, waarna de verdachte
[benadeelde] heeft vastgepakt en hoog links op de rug van [benadeelde] heeft gestoken en een 3cm
diepe en 3cm brede snijwond is ontstaan. Gelet op de intensiteit van de wederrechtelijke aanranding,
de plaats waar de verdachte zijn aanrander heeft gestoken en de zowel door de verdachte als de
aanrander opgelopen verwondingen, kan het steken met een mes niet zonder meer als
disproportioneel worden aangemerkt.7 Deze tweede grondslag kan de verwerping van het beroep op
noodweer(exces) daarom ook niet dragen.

15. Ambtshalve heb ik geen grond aangetroffen die tot vernietiging van de bestreden uitspraak
aanleiding behoort te geven.

16. Deze conclusie strekt tot vernietiging van de bestreden uitspraak en tot terugwijzing van de zaak
naar het gerechtshof ’s-Hertogenbosch, zodat de zaak op het bestaande hoger beroep opnieuw kan
worden berecht en afgedaan.

De procureur-generaal

bij de Hoge Raad der Nederlanden

HR 18 juni 1957, ECLI:NL:HR:1957:222 (niet gepubliceerd op rechtspraak.nl), NJ 1957/446 m.nt.
W.P.J. Pompe.

HR 22 maart 2016, ECLI:NL:HR:2016:456, NJ 2016/316 m.nt. N. Rozemond, r.o. 3.5.2 (voetnoten
weggelaten)(Overzichtsarrest noodweer(exces))
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Vgl. HR 26 januari 2016, ECLI:NL:HR:2016:106, r.o. 3.5; A.J.M. Machielse, Noodweer in het strafrecht
(diss. VU), Amsterdam: Stichting Onderzoek Recht en Beleid 1986, p. 655: “Ik geef de voorkeur aan
het standpunt dat men in beginsel niet behoeft te vluchten, behoudens tegenindikaties, omdat dat
recht doet aan het bijzonder karakter van de noodweer. Als immers de noodweer mede in het teken
staat van de rechtsordehandhavlng is het onbegrijpelijk dat het accent bij de toetsing der
noodzakelijkheid zo wordt gelegd op de mogelijkheid aan de aanrander te ontkomen. Het lijkt erop
alsof het eerste standpunt de grenzen der noodzakelijkheid volledig laat bepalen door wat tot
zelfbehoud geboden is. Men zou toch verwachten dat in noodweer aan het onrecht het hoofd
geboden mag worden, ook als aan het onrecht te ontkomen ware; dit i.t.t. het geval dat men voor een
typische noodtoestandskeuze staat, waarbij geen recht tegenover onrecht, maar het ene belang
tegenover het andere staat. Ik pleit ervoor het aspect der rechtsordehandhavlng ook bij de toetsing
der noodzakelijkheid te betrekken. In beginsel mag men zich verdedigen, ook al was vluchten
mogelijk, tenzij bijzondere omstandigheden het aspect der rechtsordehandhavlng doen verbleken. Ik
denk dan meer bepaald aan de niet verwijtbare aanranding, de zelf veroorzaakte aanranding etc.”

Vgl. HR 6 oktober 2009, ECLI:NL:HR:2009:BI3874, NJ 2010/301 m.nt. M.J. Borgers, r.o. 2.4.2.

Vgl. H.B. Vos, Leerboek van het Nederlands strafrecht, Haarlem: Tjeenk Willink 1950, p. 165: “ingeval
de vlucht smadelijk zou zijn”. Cicero schreef in Filippica 8, 29-30: “Turpis autem fuga mortis omni est
morte peior”, wat is vertaald als: “Worse than any death is a dishonorable flight from death” in Cicero,
Philippics 7-14, samengesteld en vertaald door D.R. Shackleton Bailey, herzien door J.T. Ramsey & G.
Manuwald, Loeb Classical Library vol. 507, Cambridge: Harvard University Press 2009, p. 62-63.

HR 22 maart 2016, ECLI:NL:HR:2016:456, NJ 2016/316 m.nt. N. Rozemond, r.o. 3.5.3
(Overzichtsarrest noodweer(exces)). W.P.J. Pompe, Handboek van het Nederlandse strafrecht, Zwolle:
Tjeenk Willink 1959, p. 118: “zo zal anderzijds het geboden-zijn, het noodzakelijke, van het middel in
art. 41 niet te streng mogen genomen worden. Men mag met de aanwending der middelen zover
gaan, als aan de in noodweer verkerende op het ogenblik zelf redelijkerwijze gewenst schijnt tot
bereiking van het doel, de verdediging der aangerande belangen.” J. Balkema & P. Vegter, ‘Vluchten
kan niet meer’, in: J.W. Fokkens e.a. (red.), Ad hunc modem. Opstellen over materieel strafrecht (Liber
amicorum A.J. Machielse), Deventer: Kluwer 2013, p. 1-11 op p. 10: “Het lijkt erop dat de Hoge Raad
steeds meer eist dat verantwoording wordt afgelegd van de omstandigheden die in aanmerking zijn
genomen en dat betekent vooral dat aanzienlijke motiveringseisen gelden voor het aannemen van
een vluchtplicht.”

Vgl. HR 8 april 2008, ECLI:NL:HR:2008:BC5982, NJ 2008/233, r.o. 5.3.
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Rechtsgebieden Strafrecht

Bijzondere kenmerken Cassatie

Inhoudsindicatie
Mishandeling door aangever met 2 handen tegen borst te duwen waardoor
aangever op de grond is gevallen, nadat aangever boos op verdachte is komen
aflopen en (in zijn gezicht) heeft geschreeuwd, terwijl verdachte klem stond tegen
zijn auto, art. 300 Sr. Noodweer, proportionaliteitseis i.g.v. dreigende aanranding.
Staat duwen tegen borst in redelijke verhouding tot boos op iemand aflopen en in
gezicht schreeuwen? HR herhaalt relevante overwegingen uit
ECLI:NL:HR:2016:456 m.b.t. proportionaliteitseis bij noodweer. Hof heeft beroep
op noodweer verworpen omdat door verdachte met 2 handen geven van harde
duw tegen borst van aangever waardoor deze hard viel buitenproportioneel is
geweest, waarmee hof kennelijk tot uitdrukking heeft gebracht dat deze gedraging
als verdedigingsmiddel niet in redelijke verhouding stond tot ernst van dreigende
aanranding. Dat oordeel is, mede gelet op hetgeen hiervoor is vooropgesteld over
de tot terughoudendheid nopende maatstaf, niet z.m. begrijpelijk. Daarbij neemt
HR in aanmerking dat hof heeft vastgesteld dat dreigend gevaar voor
ogenblikkelijke, wederrechtelijke aanranding van verdachte was ontstaan, nadat
aangever boos op verdachte was afgelopen en zeer dicht op hem was gaan staan
terwijl aangever hem (schreeuwend) aansprak, terwijl verdachte klem stond tussen
zijn auto en aangever en daardoor niet kon weglopen. Volgt vernietiging en
terugwijzing. CAG: anders.

Vindplaatsen Rechtspraak.nl 
SR-Updates.nl 2020-0342 met annotatie van D.G.J. Grimmelikhuijzen 
RvdW 2020/1172 
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3.2.1

3.2.2

3.1

Nummer 19/04379

Datum 27 oktober 2020

ARREST

op het beroep in cassatie tegen een arrest van het gerechtshof Den Haag van 20 september 2019,
nummer 22-002312-19, in de strafzaak

tegen

[verdachte],

geboren te [geboorteplaats] op [geboortedatum] 1990,

hierna: de verdachte.

Het beroep is ingesteld door de verdachte. Namens deze heeft J.C. Reisinger, advocaat te Utrecht, bij
schriftuur cassatiemiddelen 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 Hoge Raad heeft de klachten over de uitspraak van het hof beoordeeld. De uitkomst hiervan is dat
deze klachten niet kunnen leiden tot vernietiging van die uitspraak. De Hoge Raad hoeft niet te
motiveren waarom hij tot dit oordeel is gekomen. Bij de beoordeling van deze klachten is het namelijk
niet nodig om antwoord te geven op vragen die van belang zijn voor de eenheid of de ontwikkeling
van het recht (zie artikel 81 lid 1 van de Wet op de rechterlijke organisatie).

Het cassatiemiddel klaagt over de verwerping door het hof van het beroep op noodweer.

Ten laste van de verdachte is bewezenverklaard dat:

“hij op 6 juni 2017 te Utrecht, in elk geval in Nederland, [slachtoffer] heeft mishandeld door
hem te duwen.”

Het hof heeft, voor zover van belang, het volgende overwogen:

“Op grond van het dossier en het verhandelde ter terechtzitting in hoger beroep stelt het
hof vast dat de verdachte aangever met twee handen tegen zijn borst hard heeft geduwd,
waardoor aangever, op zijn rug, op de grond is gevallen, half tegen een fietsenrek of fiets
aan, waarbij hij uitwendige verwondingen heeft opgelopen, te weten een blauwe plek aan
de rechterkant van de ribbenkast, pijnlijke ribben, enkele schaafwonden op zijn rug, een
grote schaafwond en een blauwe plek op zijn rechter knie. Het hof is van oordeel dat het

1 Procesverloop in cassatie

2 Beoordeling van het eerste cassatiemiddel

3 Beoordeling van het tweede cassatiemiddel
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3.3

3.4

duwen van aangever door de verdachte, gelet op de wijze en de kracht waarmee de duw is
gegeven en de gevolgen ervan een mishandeling oplevert. (...)

Voorts heeft de raadsman aangevoerd dat de verdachte een beroep op noodweer dan wel
putatief noodweer toekomt, nu aangever op de verdachte af is komen lopen en, boos zijnde,
heel dicht op hem is gaan staan waardoor de verdachte zich in de positie bevond dat hij zich
tegen aangever moest verdedigen dan wel meende zich tegen hem te moeten verdedigen.

Op grond van het dossier en het onderzoek ter terechtzitting in hoger beroep, acht het hof
de navolgende feiten en omstandigheden aannemelijk geworden.

Op 6 juni 2017 heeft de verdachte zijn auto in de straat voor zijn woning geparkeerd in
verband met een verhuizing. Door deze situatie kon aangever toen hij in zijn auto kwam
aanrijden, zijn weg niet vervolgen.

Getuige [betrokkene 1] heeft bij de rechter-commissaris verklaard dat aangever op de
verdachte af is komen lopen, dat er vervolgens een neus aan neus- gesprek (‘geschreeuw’,
zegt ze) ontstond waarbij de verdachte naast zijn auto stond en dat de deur van diens auto
open was. Voornoemde getuigenverklaring ondersteunt de door de verdachte ter
terechtzitting in hoger beroep afgelegde verklaring, inhoudende dat aangever boos op hem
af kwam lopen en pal voor zijn neus kwam staan - op nog geen vijf centimeter afstand - en
dat hij, verdachte, vrijwel klem stond tussen aangever en de openstaande achterdeur van
zijn, verdachtes, auto en hij daardoor niet weg kon lopen.

Op grond van voormelde feiten en omstandigheden is het hof van oordeel dat er voor de
verdachte sprake was van een dreigend gevaar voor een ogenblikkelijke, wederrechtelijke
aanranding, waarin voor hem de noodzaak bestond tot verdediging van het eigen lijf.

Het hof is echter van oordeel dat de door de verdachte gegeven duw buitenproportioneel is
geweest. Immers, heeft de verdachte met kracht met twee handen op de borst van de
aangever geduwd, waardoor de aangever op de grond is gevallen en hierdoor de
verwondingen als eerder vermeld heeft opgelopen. Het hof neemt hierbij de verklaring van
getuige [betrokkene 2] bij de rechter-commissaris in aanmerking, inhoudende dat de
verdachte fors duwde en [betrokkene 2] verklaring bij de politie, inhoudende dat aangever
met een flinke klap op de grond kwam en hard tegen een fiets aankwam, alsmede de
verklaring van getuige [betrokkene 1] bij de politie, inhoudende dat de verdachte een flinke
duw gaf en dat aangever met een flinke vaart achterover viel. Het hof verwerpt dan ook het
beroep op noodweer, nu de verdachte door op deze wijze te handelen, de grenzen van
proportionaliteit heeft overschreden.

Gelet op bovenstaande overwegingen behoeft het beroep op putatief noodweer geen
bespreking meer.”

Bij de beoordeling van het cassatiemiddel 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. HR 22 maart 2016, ECLI:NL:HR:2016:456, rechtsoverweging
3.5.3.)

Het hof heeft het beroep op noodweer verworpen omdat - kort gezegd - het door de verdachte
met twee handen geven van een harde duw tegen de borst van de aangever waardoor deze hard
viel buitenproportioneel is geweest, waarmee het hof kennelijk tot uitdrukking heeft gebracht dat
deze gedraging als verdedigingsmiddel niet in redelijke verhouding stond tot de ernst van de
dreigende aanranding. Dat oordeel is, mede gelet op hetgeen hiervoor onder 3.3 is vooropgesteld
over de tot terughoudendheid nopende maatstaf, niet zonder meer begrijpelijk. Daarbij neemt de
Hoge Raad in aanmerking dat het hof, zoals hiervoor onder 3.2.2 is weergegeven, heeft
vastgesteld dat een dreigend gevaar voor een ogenblikkelijke, wederrechtelijke aanranding van
de verdachte was ontstaan, nadat de aangever boos op de verdachte was afgelopen en zeer
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3.5

dicht op hem was gaan staan terwijl de aangever hem (schreeuwend) aansprak, terwijl de
verdachte klem stond tussen zijn auto en de aangever en daardoor niet kon weglopen.

Het cassatiemiddel is terecht voorgesteld.

De Hoge Raad:

- vernietigt de uitspraak van het hof;

- wijst de zaak terug naar het gerechtshof Den Haag, opdat de zaak opnieuw wordt berecht en
afgedaan.

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. Kuijer, in bijzijn van de waarnemend griffier E. Schnetz, en uitgesproken ter
openbare terechtzitting van 27 oktober 2020.

4 Beslissing
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In de zaak

[verdachte] ,

geboren te [geboorteplaats] op [geboortedatum] 1990,

hierna: de verdachte.

1.  De verdachte is bij arrest van 20 september 2019 door het gerechtshof Den Haag wegens
“mishandeling” veroordeeld tot een voorwaardelijke geldboete van 350,00 euro, subsidiair zeven
dagen hechtenis, met een proeftijd van twee jaren. Voorts heeft het hof de benadeelde partij
[slachtoffer] in de vordering tot schadevergoeding niet-ontvankelijk verklaard.

2.  Namens de verdachte heeft mr. J.C. Reisinger, advocaat te Utrecht, twee middelen van cassatie
voorgesteld.

3.  Alvorens de middelen te bespreken, geef ik de bewezenverklaring, de bewijsmiddelen en de
nadere bewijsoverweging van het hof weer.

4.  Ten laste van de verdachte heeft het hof bewezenverklaard dat:

“hij op 6 juni 2017 te Utrecht, in elk geval in Nederland, [slachtoffer] heeft mishandeld door hem 
- te duwen.”

5. Deze bewezenverklaring steunt op de volgende bewijsmiddelen:

“1. Het proces-verbaal van aangifte, d.d. 6 juni 2017 met nr. PL0900-2017169852-1. Dit proces-
verbaal houdt onder meer in zakelijk weergegeven - (blz. 3-5) :

Ik doe aangifte van een mishandeling gepleegd op 6 juni 2017 te [a-straat] , Utrecht.

Ik viel in de richting van het fietsenrek.

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

2. Een proces-verbaal van verhoor verdachte, d.d. 5 september 2017 van de politie Eenheid Midden-
Nederland met nr. PL0900-2017169852-10. Dit proces-verbaal houdt onder meer in - zakelijk
weergegeven - (blz. 25-29):

A: Antwoord

M: Mededeling

M: Op 6 juni 2017 heeft zich op de [a-straat] te Utrecht, ter hoogte van de [a-straat 1] een incident
afgespeeld. Wat kan jij over dat incident verklaren?

Z (ik, AG, begrijp A): Op 6 juni kwam ik in mijn auto aanrijden op de [a-straat] . Ik wilde nog een aantal
spullen ophalen uit het huis aan de [a-straat 2] . Ik heb uit een reflex de man een zet gegeven met
beide handen op zijn borst. Ik zag dat de man een beetje wankelde en hierna zag ik dat de man op
de grond viel.

3. Het proces-verbaal van verhoor getuige, d.d. 23 juni 2017 met nr. PL0900-2017169852-3. Dit
proces-verbaal houdt onder meer in - zakelijk weergegeven - (blz. 13-15):

Als de op voornoemde datum afgelegde verklaring van getuige [betrokkene 1] :

Ik ben getuige geweest van de mishandeling die plaatsvond in mijn straat op 6 juni 2017. Ik was thuis
aan de [a-straat 3] te Utrecht. Ik zag dat [verdachte] (het hof begrijpt: de verdachte) met beide

783



handen een flinke duw beweging maakte richting de borst van de man. [verdachte] raakte de man
ook. Ik zag dat de man met een flinke vaart achterover viel en op de grond terecht kwam.

4. Het proces-verbaal van de rechter-commissaris, belast met de behandeling van strafzaken bij de
rechtbank Midden-Nederland. Dit proces-verbaal houdt onder meer in - zakelijk weergegeven - :

Als de op 20 februari 2018 tegenover deze rechter-commissaris afgelegde verklaring van [betrokkene
2] :

Ik woon op [a-straat 4] in de [a-straat] , recht tegenover het voormalige huis van de verdachte. Ik
heb gezien dat de overbuurman iemand fors tegen de grond duwde. Het was een zeer stevige, ferme
duw met beide handen van de buurman op de borst van die andere man. De man is behoorlijk hard
tegen mijn fiets aangekomen. Het busje van de klusjesman (het hof begrijpt: het slachtoffer) stond
voor mijn woning, maar wat ik heb gezien vond plaats achter zijn bus, ter hoogte van de
fietsenrekken die daar zijn.

5. Een geschrift, zijnde een geneeskundige verklaring d.d. 6 juni 2017, opgemaakt en ondertekend
door een dienstdoende arts van het Gezondheidscentrum Huisartsen Ondiep. Deze geneeskundige
verklaring met bijlagen houdt onder meer in - zakelijk weergegeven - (blz. 8-11):

Als relaas van deze arts:

Uitwendig waargenomen letsel: blauwe plek rechter ribbenkast en pijnlijk aanraken ribben. Enkele
schaafwonden rug, grote schaafwond en blauwe plek rechterknie.

Datum waarop [slachtoffer] werd onderzocht: 6 juni 2017.”

6. Het hof heeft de door de verdediging gevoerde verweren samengevat en gemotiveerd verworpen.
Daartoe heeft het hof onder meer het volgende overwogen:

“Nadere bewijsoverweging

De raadsman van de verdachte heeft zich ter terechtzitting in hoger beroep op het standpunt gesteld
dat de verdachte van het ten laste gelegde dient te worden vrijgesproken. Hiertoe heeft de raadsman
een tweetal verweren gevoerd, als hieronder, kort en zakelijk weergegeven.

Is sprake van mishandeling?

Allereerst heeft de raadsman aangevoerd dat het geven van een duw, geen mishandeling oplevert.

Het hof overweegt hieromtrent als volgt.

Op grond van het dossier en het verhandelde ter terechtzitting in hoger beroep stelt het hof vast dat
de verdachte aangever met twee handen tegen zijn borst hard heeft geduwd, waardoor aangever, op
zijn rug, op de grond is gevallen, half tegen een fietsenrek of fiets aan, waarbij hij uitwendige
verwondingen heeft opgelopen, te weten een blauwe plek aan de rechterkant van de ribbenkast,
pijnlijke ribben, enkele schaafwonden op zijn rug, een grote schaafwond en een blauwe plek op zijn
rechter knie. Het hof is van oordeel dat het duwen van aangever door de verdachte, gelet op de wijze
en de kracht waarmee de duw is gegeven en de gevolgen ervan een mishandeling oplevert. Het hof
verwerpt het verweer.

Noodweer verweer

Voorts heeft de raadsman aangevoerd dat de verdachte een beroep op noodweer dan wel putatief
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noodweer toekomt, nu aangever op de verdachte af is komen lopen en, boos zijnde, heel dicht op
hem is gaan staan waardoor de verdachte zich in de positie bevond dat hij zich tegen aangever moest
verdedigen dan wel meende zich tegen hem te moeten verdedigen.

Op grond van het dossier en het onderzoek ter terechtzitting in hoger beroep, acht het hof de
navolgende feiten en omstandigheden aannemelijk geworden.

Op 6 juni 2017 heeft de verdachte zijn auto in de straat voor zijn woning geparkeerd in verband met
een verhuizing. Door deze situatie kon aangever toen hij in zijn auto kwam aanrijden, zijn weg niet
vervolgen.

Getuige [betrokkene 1] heeft bij de rechter-commissaris verklaard dat aangever op de verdachte af is
komen lopen, dat er vervolgens een neus aan neus- gesprek ('geschreeuw', zegt ze) ontstond waarbij
de verdachte naast zijn auto stond en dat de deur van diens auto open was. Voornoemde
getuigenverklaring ondersteunt de door de verdachte ter terechtzitting in hoger beroep afgelegde
verklaring, inhoudende dat aangever boos op hem af kwam lopen en pal voor zijn neus kwam staan -
op nog geen vijf centimeter afstand - en dat hij, verdachte, vrijwel klem stond tussen aangever en de
openstaande achterdeur van zijn, verdachtes, auto en hij daardoor niet weg kon lopen.

Op grond van voormelde feiten en omstandigheden is het hof van oordeel dat er voor de verdachte
sprake was van een dreigend gevaar voor een ogenblikkelijke, wederrechtelijke aanranding, waarin
voor hem de noodzaak bestond tot verdediging van het eigen lijf.

Het hof is echter van oordeel dat de door de verdachte gegeven duw buitenproportioneel is geweest.
Immers, heeft de verdachte met kracht met twee handen op de borst van de aangever geduwd,
waardoor de aangever op de grond is gevallen en hierdoor de verwondingen als eerder vermeld heeft
opgelopen. Het hof neemt hierbij de verklaring van getuige [betrokkene 2] bij de rechter-commissaris
in aanmerking, inhoudende dat de verdachte fors duwde en [betrokkene 2] ' verklaring bij de politie,
inhoudende dat aangever met een flinke klap op de grond kwam en hard tegen een fiets aankwam,
alsmede de verklaring van getuige [betrokkene 1] bij de politie, inhoudende dat de verdachte een
flinke duw gaf en dat aangever met een flinke vaart achterover viel. Het hof verwerpt dan ook het
beroep op noodweer, nu de verdachte door op deze wijze te handelen, de grenzen van
proportionaliteit heeft overschreden.

Gelet op bovenstaande overwegingen behoeft het beroep op putatief noodweer geen bespreking
meer.”

7. Het eerste middel klaagt dat de door het hof bewezenverklaarde mishandeling, in het bijzonder wat
betreft het geïmpliceerde opzet van de verdachte niet (zonder meer) volgt uit de bewijsvoering, dan
wel niet (zonder meer) begrijpelijk is en/of toereikend is gemotiveerd.

8. De tenlastelegging en bewezenverklaring zijn toegesneden op art. 300 Sr. Dit artikel luidt:
“Mishandeling wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste drie jaren of geldboete van de
vierde categorie”. In de wet wordt niet nader omschreven wat mishandeling inhoudt. De rechtspraak
van de Hoge Raad geeft daarover echter wel duidelijkheid: “Onder "mishandeling" in de zin van art.
300 Sr moet […] worden verstaan het opzettelijk aan een ander toebrengen van lichamelijk letsel of
pijn, het opzettelijk benadelen van de gezondheid alsmede – onder omstandigheden – het opzettelijk
bij een ander teweegbrengen van een min of meer hevige onlust veroorzakende gewaarwording in of
aan het lichaam, een en ander zonder dat daarvoor een rechtvaardigingsgrond bestaat”.1

9. In de onderhavige zaak gaat het om het “opzettelijk aan een ander toebrengen van lichamelijk
letsel of pijn”. Daartoe zal ik mij hier dan ook beperken. Dat het aan een ander toebrengen van
lichamelijk letsel of pijn als bedoeld in art. 300 Sr opzettelijk moet geschieden, ligt besloten in het
woord mishandeling. Men spreekt daarom ook wel van ingeblikt of geïmpliceerd opzet. Door
mishandeling, of door een andere omschrijving waarin het opzet is opgesloten, in de tenlastelegging
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op te nemen, wordt tot uitdrukking gebracht dat de verdachte opzettelijk heeft gehandeld.2

10. De steller van het middel wijst erop dat in de voorliggende zaak op de terechtzitting in hoger
beroep door de raadsman ter discussie is gesteld dat de duw die het slachtoffer van de verdachte
heeft gekregen kan worden gekwalificeerd als mishandeling. In zijn woord tot verdediging heeft de
raadsman op de terechtzitting in hoger beroep aangevoerd:

“De advocaat-generaal komt na alle verklaringen te hebben afgewogen en in samenhang bezien met
de verklaring van mijn cliënt- tot de conclusie dat er op zijn minst sprake is van een duw. Dit is ook
bewezen verklaard door de politierechter. Dan is de vraag: wat levert een duw op. Ik verwijs uw hof
naar een uitspraak van de Hoge Raad, d.d. 13 december, ECLI: NL:HR:2011:BT7123. De Hoge Raad is
van oordeel dat een enkele duw nog niet voldoende is voor de kwalificatie "mishandeling". Daarom
dient mijn cliënt te worden vrijgesproken.”

11. Ook in de toelichting op het middel wordt HR 13 december 2011, ECLI:NL:HR:2011:BT7123, NJ
2012/12 aangehaald ter onderbouwing van de stelling dat een duw “met kracht” onvoldoende is om
opzet, al dan niet in voorwaardelijke vorm, op het veroorzaken van letsel en/of pijn aan te nemen. Uit
de nadere bewijsoverweging van het hof en de tot het bewijs gebezigde getuigenverklaringen van
[betrokkene 1] en [betrokkene 2] , aldus de toelichting op het middel, volgt nog niet zonder meer het
(voorwaardelijk) opzet van de verdachte op het toebrengen van pijn of letsel bij de aangever, terwijl
daaruit evenmin volgt “dat de duw zelf, en niet de daaropvolgende val, letsel of pijn kan veroorzaken
of dat het gevolgen van de duw (en van de val), onontkoombaar waren”.

12. De steller van het middel wijst er op zichzelf terecht op dat enkel (het met kracht) duwen nog niet
zonder meer pijn en/of letsel oplevert. Mijn ambtgenoot Harteveld schreef daarover in zijn conclusie
voorafgaand aan het, hieronder in randnummer 14 nader te bespreken, arrest van HR 14 november
2017, ECLI:NL:HR:2017:2855, NJ 2018/133, m.nt. Wolswijk het volgende:

“3.6. […]. Het komt daarbij dus aan op de omstandigheden van het geval. Die omstandigheden
kunnen een basis bieden voor de vaststelling dat met het duwen het toebrengen van pijn of letsel is
beoogd, bijvoorbeeld wanneer het slachtoffer met opzet ergens vanaf wordt geduwd of wanneer het
duwen zo krachtig en gericht gebeurt dat er in feite sprake is van slaan.”3

13. In de zaak die leidde tot HR 13 december 2011, ECLI:NL:HR:2011:BT7123, NJ 2012/12, het arrest
waarnaar de raadsman en de steller van het middel verwijzen, had het hof vastgesteld dat de
verdachte met kracht een duw had gegeven tegen de linkerschouder van de aangever, een
politieagent, die daardoor een stekende pijn voelde aan die schouder waaraan hij enkele maanden
daarvoor was geopereerd. De Hoge Raad oordeelde dat het daarop steunende oordeel van het hof
dat de verdachte, ook afgezien van de vraag of hij weet had van de bijzondere gevoeligheid van de
linkerschouder van de aangever, door met kracht een duw tegen die schouder te geven bewust de
aanmerkelijke kans had aanvaard dat de aangever daardoor letsel en/of pijn zou ondervinden – gelet
op hetgeen de algemene ervaring leert – niet zonder meer begrijpelijk was. Derhalve was de
bewezenverklaring in zoverre ontoereikend gemotiveerd.4

14. In HR 14 november 2017, ECLI:NL:HR:2017:2855, NJ 2018/133, m.nt. Wolswijk was de aangever
naar de woning van de verdachte gegaan om daar een brief in de brievenbus te stoppen. Hij zag toen
dat de verdachte naast een bestelauto stond. De verdachte ging heel dicht voor de aangever staan
en duwde opzettelijk met kracht met zijn borstkas tegen de borstkas van de aangever. De aangever
verloor daardoor zijn evenwicht en viel achterwaarts op zijn rug en achterhoofd waarbij hij met zijn
achterhoofd met een klap op de straat terecht kwam. Daarna voelde hij spierpijn rond zijn nek en een
brandende pijn op zijn achterhoofd, waaraan hij een schaafwond opliep. Ten laste van de verdachte
was door het hof bewezenverklaard dat de verdachte de aangever “opzettelijk mishandelend […] met
kracht tegen het (boven)lichaam heeft geduwd, waardoor deze letsel heeft bekomen en pijn heeft
ondervonden.” Het hof had de bewezenverklaring niet voorzien van een nadere bewijsoverweging.
Mijn ambtgenoot Harteveld kwam tot de conclusie dat hoewel uit de bewijsmiddelen volgde dat de
verdachte de aangever kennelijk zo’n harde duw tegen het (boven)lichaam had gegeven dat hij
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daardoor ten val was gekomen en pijn en letsel had opgelopen, daarmee nog niet was gegeven dat
de verdachte de aanmerkelijke kans op het ontstaan van pijn of letsel ook bewust had aanvaard.5

Daarbij nam Harteveld in aanmerking dat (i) het hof ten aanzien van de omstandigheden van het
geval niets had vastgesteld en (ii) een harde duw tegen het (boven)lichaam naar algemene
ervaringsregels nog niet de aanmerkelijke kans op pijn en letsel van degene die geduwd wordt
oplevert, terwijl (iii) die gedraging gelet op haar uiterlijke verschijningsvorm evenmin zo zeer is gericht
op dat gevolg dat het niet anders kan zijn dan dat de verdachte die aanmerkelijke kans ook heeft
aanvaard. De Hoge Raad oordeelde anders, en overwoog:

“Deze bewezenverklaring is, ook voor zover deze betrekking heeft op de omstandigheid dat de
verdachte opzet - al dan niet in voorwaardelijke vorm - op het toebrengen van pijn en letsel heeft
gehad, niet onbegrijpelijk of ontoereikend gemotiveerd, in het bijzonder in aanmerking genomen dat
uit de bewijsmiddelen blijkt dat de verdachte met zijn borstkas met kracht [aangever] een harde duw
heeft gegeven tegen diens borstkas waardoor deze achterover op straat viel.”

15. In zijn NJ-annotatie bij dit arrest van 14 november 2017 merkt Wolswijk over deze overweging van
de Hoge Raad op:

“4. […]. De Hoge Raad heeft het dus niet over een harde duw tegen het bovenlichaam, maar over een
krachtige en harde duw met de borstkas van de een tegen de borstkas van de ander. Dat lijkt mij een
relevante precisering. Degene die duwt en degene die geduwd wordt zullen bij zo’n ‘chest bump’
vrijwel tegen elkaar aanstaan (dat verklaarde het slachtoffer ook). Beiden zullen ook de (eigen)
voeten parallel naast elkaar hebben staan. In die houding zal degene die geduwd wordt gemakkelijk
zijn evenwicht verliezen. En dat kan weer licht tot een achterwaartse val leiden die moeilijk te breken
is. Ik vermoed dat dit zo ongeveer de redenering van de Hoge Raad is geweest (en die van het hof).
En zo vreemd is die ook niet. Wanneer alle (relevante) omstandigheden in ogenschouw worden
genomen, zou het hier dus gaan om een duw die naar algemene ervaringsregels wel een
aanmerkelijke kans op pijn of letsel oplevert en die naar haar uiterlijke verschijningsvorm wel zo zeer
is gericht op pijn of letsel dat het niet anders kan zijn dan dat de verdachte de aanmerkelijke kans op
dit gevolg bewust heeft aanvaard.”

16. In de voorliggende zaak is weliswaar geen sprake van een ‘chest bump’, maar dat neemt niet weg
dat er los daarvan belangrijke overeenkomsten zijn met HR 14 november 2017,
ECLI:NL:HR:2017:2855, NJ 2018/133. Ook in de voorliggende de zaak is sprake is van het duwen
tegen de borst. Naar het hof in zijn nadere bewijsoverweging heeft vastgesteld blijkt uit de gebezigde
bewijsmiddelen immers dat “de verdachte aangever met twee handen tegen zijn borst hard heeft
geduwd, waardoor aangever, op zijn rug, op de grond is gevallen, half tegen een fietsenrek of fiets
aan, waarbij hij uitwendige verwondingen heeft opgelopen, te weten een blauwe plek aan de
rechterkant van de ribbenkast, pijnlijke ribben, enkele schaafwonden op zijn rug, een grote
schaafwond en een blauwe plek op zijn rechter knie”. Er is nóg een overeenkomst met het genoemde
arrest uit 2017: ook in de voorliggende zaak stonden de verdachte en de aangever heel dicht bij
elkaar.6 Deze omstandigheid, die in cassatie niet wordt bestreden, blijkt uit de desbetreffende
overweging van het hof onder het kopje “Noodweer verweer”. Het hof acht daar op grond van het
dossier en het onderzoek ter terechtzitting in hoger beroep het aannemelijk geworden dat de
aangever op de verdachte is komen aflopen en er tussen de aangever en de verdachte een neus aan
neus-gesprek ontstond op nog geen vijf centimeter afstand van elkaar. Dat komt overeen met
hetgeen de verdachte heeft verklaard op de terechtzitting van het hof van 6 september 2019, te
weten: “Hij kwam pal voor mijn neus staan”, en: “Ik draaide me naar hem toe en we stonden kop
tegen kop”. Het beeld dat annotator Wolswijk schetst met betrekking tot de casus in HR 14 november
2017, ECLI:NL:HR:2017:2855, NJ 2018/133 zou ook van toepassing kunnen zijn op de onderhavige
zaak, in die zin dat de verdachte en de aangever de eigen voeten kennelijk parallel naast elkaar
hadden staan en dat een duw in die houding gemakkelijk leidt tot het verlies van evenwicht. Gezien
de voor het bewijs gebruikte bewijsmiddelen was de duw die de verdachte gaf bovendien “flink”
(getuige [betrokkene 1] ), “fors” en “zeer stevig, ferm” (getuige [betrokkene 2] ) en met beide handen
op de borst van de aangever gegeven, en klaarblijkelijk zo heftig dat de aangever ten gevolge
daarvan ten val kwam.
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17. Op grond van het vorengaande is het, niet van een onjuiste rechtsopvatting getuigend, oordeel
van het hof dat het duwen van aangever door de verdachte, gelet op de wijze en de kracht waarmee
de duw is gegeven (en de gevolgen ervan) een mishandeling oplevert, niet onbegrijpelijk en
toereikend gemotiveerd. In de kracht waarmee en de wijze waarop het duwen heeft plaatsgevonden,
ligt het voor mishandeling vereiste opzet – al dan niet in voorwaardelijke vorm – besloten. Daarop
stuit de tegenwerping van de steller van het middel af,7 dat ook als een duw daadwerkelijk “met
kracht” is gegeven “het nog maar zeer de vraag is of de daaraan ten grondslag liggende gedraging
ook zo bedoeld was”. Dat het hof op basis van de gebezigde bewijsmiddelen feitelijk niet zou hebben
kunnen vaststellen dat de duw van de verdachte objectief gezien daadwerkelijk fors of flink was
omdat dat oordeel is gebaseerd op het subjectieve karakter van de tot het bewijs gebezigde
getuigenverklaringen, vermag ik niet in te zien.

18. Het middel faalt.

19. Het tweede middel klaagt met een rechtsklacht en een motiveringsklacht over de verwerping door
het hof van het beroep op noodweer.

20. Hetgeen het hof in dat verband heeft overwogen, heb ik hierboven weergegeven in randnummer
6. Ik verwijs daarnaar.

21. Art. 41, eerste lid, Sr luidt:

“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.”

22. In het overzichtsarrest van 22 maart 2016, ECLI:NL:HR:2016:456, NJ 2016/316, m.nt. Rozemond
heeft de Hoge Raad onder meer het volgende overwogen:

“Ogenblikkelijke en wederrechtelijke aanranding

3.4. 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.
[…]

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 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.
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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. […]

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.
[…].”

23. Het middel bevat allereerst de klacht dat het hof een te strenge, want niet
terughoudende, maatstaf heeft toegepast. Aangevoerd wordt dat “door de
proportionaliteitsvraag primair te beslechten aan de hand van de vraag of de wijze waarop
een bepaald verdedigingsmiddel is ingezet proportioneel is, in plaats van primair aan de
hand van beantwoording van de vraag of de keuze voor een bepaald verdedigingsmiddel
proportioneel is, ’s hofs beoordeling in de aanzet al (te) streng is”. Ter staving van dit
standpunt wordt gewezen op rechtsoverweging 3.5.3 van het hierboven aangehaalde
overzichtsarrest van 22 maart 2016.

24. De Hoge Raad heeft in zijn overzichtsarrest inzake noodweer(exces) van 2016 onder
meer overwogen dat in het voor noodweer geldende vereiste dat de gedraging is "geboden
door de noodzakelijke verdediging" zowel de subsidiariteits- als de proportionaliteitseis tot
uitdrukking wordt gebracht. De in het verband van de proportionaliteiteis geldende 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. De Hullu schrijft over het
‘geboden zijn’ van de verdediging het volgende (hier met weglating van de voetnoten):

“Moderner uitgedrukt gaat het om de toets of de verdediging proportioneel was, vooral de
keuze van de verdedigingswijze (bijvoorbeeld slaan, steken of schieten) en de intensiteit
ervan (zo veel en zo hard slaan, schieten op vitale of minder vitale lichaamsdelen). Die
proportionaliteitstoets wordt vooral door de omstandigheden van het geval bepaald. In
recente rechtspraak wordt echter duidelijk 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’
alsmede dat die maatstaf tot een terughoudende toetsing van de verdediging noopt. De
precieze manier van verdedigen behoeft dus zeker niet de beste te zijn.

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
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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 begrijpelijke overschrijdingen van vooral de proportionaliteit kan
verontschuldigen.“8

25. Inderdaad gaat het in het kader van noodweer bij de proportionaliteitsvraag niet om de
beste of meest optimale verdediging. In zoverre heeft de steller van het middel het gelijk
aan zijn zijde. Het is echter de vraag of uit de overwegingen van het hof volgt dat het hof bij
de beantwoording van de proportionaliteitsvraag een onjuiste toetsingsmaatstaf heeft
gehanteerd. Ik meen dat die vraag ontkennend moet worden beantwoord.

26. Het hof heeft in het bestreden arrest uiteengezet welke feiten en omstandigheden met
betrekking tot het beroep op noodweer aannemelijk geworden zijn geacht. Op grond
daarvan heeft het hof vastgesteld dat er voor de verdachte sprake was van een dreigend
gevaar voor een ogenblikkelijke, wederrechtelijke aanranding, waarin voor hem de noodzaak
bestond tot het verdedigen van het eigen lijf. Het hof heeft vervolgens geoordeeld dat de
door de verdachte gegeven duw buitenproportioneel is geweest en dat de verdachte – kort
gezegd – met zijn handelen de grenzen van proportionaliteit heeft overschreden. In de
overwegingen van het hof ligt als zijn oordeel besloten dat – gelet op de door hem
vastgestelde feiten en omstandigheden – de door de verdachte gegeven duw in onredelijke
verhouding staat tot de ernst van het dreigende gevaar voor de aanranding. Van een
onjuiste rechtsopvatting door toepassing van een te strenge maatstaf in dit verband is geen
sprake. De rechtsklacht treft geen doel.

27. De vervolgvraag is of het bestreden oordeel van het hof toereikend is gemotiveerd.
Daarop ziet de tweede klacht: “Voor zover de overwegingen van het Hof niet getuigen van
een verkeerde maatstaf en het Hof tot uitdrukking heeft willen brengen dat überhaupt geen duw
(zoals in kwestie) had mogen worden gegeven, dan valt niet in te zien voor verzoeker hoe hij
zich – buiten de studeerkamer – wél had moeten gedragen” (cursiveringen van mij, AG) en
“mag immers tenminste verlangd worden dat in enige mate inzichtelijk wordt gemaakt hoe
dan gehandeld had moeten worden door verzoeker om zichzelf uit de benaderde (ik, AG,
lees: benarde) positie, ingeklemd tussen aangever en het voertuig, uit te komen”. Daarop
voortbordurend wordt aangevoerd dat als de rechter meent dat geen sprake was van een
rechtens te respecteren verdediging,9 dat in elk geval in de onderhavige zaak gepaard zou
moeten gaan met enige nadere uitleg waaruit blijkt dat de rechter zich van alle relevante
feiten en omstandigheden ten tijde van het tenlastegelegde heeft vergewist en daarmee
rekening heeft gehouden (cursivering van mij, AG). Nu die uitleg volgens de steller van het
middel ontbreekt, zou ‘s hofs verwerping van het beroep op noodweer niet zonder meer
begrijpelijk en/of niet (voldoende) gemotiveerd zijn.

28. Deze motiveringsklacht gaat uit van aannames, die naar het mij voorkomt niet juist zijn.
In de eerste plaats meent het hof niet, dat er een situatie was die geen ruimte liet voor een
rechtens te respecteren verdediging. Het hof heeft immers geoordeeld dat er voor de
verdachte sprake was van een dreigend gevaar voor een ogenblikkelijke, wederrechtelijke
aanranding, waarin voor hem de noodzaak bestond tot het verdedigen van het eigen lijf. Er
was kortom sprake van een noodweersituatie. In de tweede plaats heeft het hof niet tot
uitdrukking gebracht en kennelijk ook niet tot uitdrukking willen brengen dat überhaupt geen
duw had mogen worden gegeven. Het hof had eerder onder het kopje “Is er sprake van
mishandeling?” al gewezen op de wijze en de kracht waarmee de duw is gegeven. In
aansluiting daarop oordeelt het hof onder het kopje “Noodweer verweer” dat de door de

790



verdachte gegeven duw – met kracht met twee handen op de borst van de aangever –
buitenproportioneel is geweest. Daarmee heeft het hof tot uitdrukking gebracht: de duw (of
zo men wil: zet) zoals door de verdachte gegeven. Daarin ligt besloten dat een normale duw –
waarbij te denken valt aan het wegduwen met één hand (een duwtje dus) – wel in redelijke
verhouding zou hebben gestaan tot de ernst van de aanranding. Weliswaar heeft het hof de
intensiteit van de duw benadrukt, maar niettemin – in overeenstemming met de rechtspraak
van de Hoge Raad – zowel de keuze voor het verdedigingsmiddel als de wijze waarop het
verdedigingsmiddel is gebruikt bij zijn oordeel betrokken (daarover hieronder overigens
meer).

29. Reeds om deze (cassatie-technische) redenen faalt mijns inziens ook de tweede klacht.

30. Dat neemt niet weg dat overigens nog het volgende opmerking verdient. In de
voorliggende zaak gaat het niet om een verdediging tegen een wederrechtelijke aanranding
die zich feitelijk al heeft verwezenlijkt, maar om de verdediging tegen een onmiddellijk
dreigend gevaar daarvoor. Dat ook in die situatie mag worden overgegaan tot verdediging
past bij het karakter van noodweer: deze heeft geen repressief, maar meer een beveiligend
karakter.10 Aan de steller van het middel kan worden toegegeven dat het hof (“met de
wijsheid van achteraf”) bij de beoordeling van de proportionaliteit het accent meer heeft
gelegd op de wijze waarop het verdedigingsmiddel is gebruikt en minder op de keuze van
het verdedigingsmiddel. Daarbij heeft het hof niet alleen in aanmerking genomen dat de
verdachte met kracht met twee handen op de borst van de aangever heeft geduwd, maar
ook dat de aangever op de grond is gevallen en daarbij verwondingen heeft opgelopen. De
vraag kan worden opgeworpen, in de woorden van mijn voormalige ambtgenoot Knigge
geformuleerd: “Wat moest de verdachte anders?”11, toen hij vrijwel klem stond tussen de
aangever, die boos op hem was komen aflopen en pal (op nog geen vijf centimeter) voor
hem was komen staan, en de openstaande deur van de auto. De Hullu aanhalend, zou
mogelijk in een situatie als de onderhavige kunnen worden gezegd dat indien de verdachte
(langer) zou hebben moeten wachten op het zich verwerkelijken van de vrees voor de
dreigende aanranding, het wellicht te laat was geweest om de beveiligingskant van
noodweer voldoende tot zijn recht te laten komen.12 Hij wijst erop dat de
proportionaliteitstoets door de omstandigheden van het geval worden bepaald, terwijl het
vereiste van proportionaliteit voorts is bedoeld om excessen eruit te zeven, waarbij een niet
te zwaar aangezette redelijkheidstoetsing moet plaatsvinden. Daarbij mag volgens De Hullu
de psychologische werkelijkheid van de burger ten tijde van de aanranding een rol spelen,
aangezien die zich ongevraagd, onverwacht en doorgaans ongeoefend heeft moeten
verdedigen.13

31. Op het in aanmerking nemen van de gevolgen die de afweerhandeling heeft gehad, is
Machielse in zijn dissertatie uitvoerig ingegaan:14

“[…]. Evenmin mag men zich m.i. blindstaren op de gevolgen die de afweerhandeling in
werkelijkheid heeft gehad. Mijn standpunt is immers dat het rechtssubject op het moment
van handelen moet kunnen weten of zijn gedrag rechtens verboden of geoorloofd is. Alleen
dan kunnen normen invloed uitoefenen op zijn gedragingen. Als volstrekt onvoorzienbare
gevolgen van het handelen mede de juridische qualificatie van het handelen bepalen, kan de
wederrechtelijkheid van het gedrag komen af te hangen van omstandigheden waarmee de
betrokkene op het moment dat hij zijn keuze deed niet eens bekend kón zijn. Bovendien
mag men niet vergeten dat, als men de werkelijke gevolgen van de afweerhandeling in
aanmerking neemt, men deze moet afwegen tegen de gevaren die de aanranding in zich
bergde. Door de noodweerhandeling is de realisering van dat gevaar voorkomen; een
onzekere factor aan die kant blijft dan bestaan. M.i. moet men het risico dat van de kant van
de aanrander dreigt, vergelijken met de risico’s die de noodzakelijke verdedigingshandeling
met zich brengt; alles weer vanuit het standpunt der rechtsgetrouw criteriumpersoon. In die
beschouwingen moet men betrekken de waarde der conflikterende rechtsgoederen, de mate
waarin de te verwachten gevolgen van aanranding resp. verdediging zullen kunnen worden
hersteld, de duur van dat herstel, etc. […]. O.g.v. het rechtsordehandhavingsaspect dat
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steeds bij de noodweer een rol speelt, deel ik de mening van Langemeijer en Remmelink dat
het risico aan de aanranding verbonden niet steeds ernstiger te noemen moet zijn dan het
risico dat de afweer in zich bergt. Zoals de auteurs doen uitkomen was het de wens van de
Kamer, excessen uit te bannen. Daarmee in overeenstemming lijkt het mij dat de
evenredigheidseis bij de noodweer zo moet worden verstaan dat de risico’s, aan de afweer
verbonden, niet apert groter mogen zijn dan die, aan de aanranding verbonden. […].”

32. Op grond van het voorgaande had men zich ook een andersluidend oordeel van het hof
kunnen voorstellen, in die zin dat het beroep op noodweer onder de concrete
omstandigheden van het onderhavige geval was gehonoreerd. Het hof heeft dat niet
gedaan, om de redenen die hij in zijn nadere bewijsoverweging heeft genoemd.

33. Ik heb er hierboven al op gewezen dat in cassatie de vraag voorligt of het bestreden
oordeel van hof niet onbegrijpelijk en toereikend gemotiveerd is voor zover het middel
daarover klaagt en dat die vraag naar mijn inzicht in bevestigende zin moet worden
beantwoord. In lijn daarmee ligt het arrest van HR 12 december 2017,
ECLI:NL:HR:2017:3120:

“2.3.1. Het Hof heeft vastgesteld dat de verdachte, toen [slachtoffer] hem bij de kraag
beetpakte, [slachtoffer] een stomp in het gezicht heeft gegeven. Het Hof heeft - niet
onbegrijpelijk gelet op de aard en ernst van het door de stomp veroorzaakte letsel - voorts
vastgesteld dat dit een zeer harde stomp is geweest. Het op die vaststellingen gebaseerde
in de bestreden uitspraak besloten liggende oordeel van het Hof dat het aldus stompen door
de verdachte als verdedigingsmiddel in onredelijke verhouding stond tot de ernst van de
aanranding, getuigt niet van een onjuiste rechtsopvatting en is niet onbegrijpelijk.”

34. Beide middelen falen.

35. Gronden waarop de Hoge Raad gebruik zou moeten maken van zijn bevoegdheid de
bestreden uitspraak ambtshalve te vernietigen, heb ik niet aangetroffen.

36. Deze conclusie strekt tot verwerping van het beroep.

De Procureur-Generaal

bij de Hoge Raad der Nederlanden

HR 13 juni 2017, ECLI:NL:HR:2017:1077. Min of meer in dezelfde zin: HR 5 juli 2011,
ECLI:NL:HR:2011:BQ6690, NJ 2011/466, m.nt. Keijzer (rov. 2.4.2) en HR 9 september 2014,
ECLI:NL:HR:2014:2677, NJ 2014/402 (rov. 3.2).

Noyon/Langemeijer/Remmelink, Het Wetboek van Strafrecht, aant. 1 bij art. 300 Sr, “Wat is
‘mishandeling’?” (bewerkt door prof. mr. A.J. Machielse; bijgewerkt t/m 26 mei 2015), met verwijzing
naar HR 30 oktober 1933 (ECLI:NL:HR:1933:313), NJ 1933, p. 1690, m.nt. Taverne en HR 27 november
1933 (ECLI:NL:HR:1933:221), NJ 1934, p. 76, W 12703. In HR 11 januari 1892, W 6138 vermeldde de
tenlastelegging slechts dat de verdachte als schipper van de ‘Stolzenfels’, varende tussen Keulen en
Düsseldorf, zijn stuurman enige slagen tegen het hoofd had toegebracht. Daarmee was in de
tenlastelegging het opzet niet uitgedrukt.

Met verwijzing naar de conclusie (onder 9) van mijn voormalig ambtgenoot Knigge voorafgaand aan
HR 16 januari 2007, ECLI:NL:HR:2007:AY9172.

AG
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Vgl. ook HR 15 mei 2012, ECLI:NL:HR:2012:BW5533, HR 22 januari 1980, ECLI:NL:HR:1980:AC6795,
NJ 1980/275 (met name de conclusie van AG Haak onder 3), HR 18 oktober 1977,
ECLI:NL:HR:1977:AC6062, NJ 1978/75, m.nt. Van Veen en HR 1 december 1930, ECLI:NL:HR:1930:45,
NJ 1931, p. 282, m.nt. Pompe. Hetzelfde geldt voor het geval dat de verdachte zich lostrekt van de
ander, die hem had vastgepakt, ten gevolge waarvan die ander ten val komt; zie HR 8 juli 2014,
ECLI:NL:HR:2014:1609.

Zie ook mijn conclusie voorafgaand aan HR 11 september 2018, ECLI:NL:HR:2018:1589 (HR: art. 81
RO).

Met dien verstande dat het in de zaak uit 2017 de verdachte was die heel dicht voor de aangever
ging staan.

Vgl. G. Knigge en H.D. Wolswijk, Het materiële strafrecht, Wolters Kluwer 2015, p. 111-113.

J. de Hullu, Materieel strafrecht, Over algemene leerstukken van strafrechtelijke aansprakelijkheid naar
Nederlands recht, Deventer: Kluwer 2018, p. 329-330.

In de cassatieschriftuur staat kennelijk per abuis “in beginsel sprake was van een rechtens te
respecteren aanval, zo moet (ex tunc) worden geconcludeerd”. Ik begrijp dat in plaats van ‘aanval’
moet worden gelezen ‘verdediging’.

De Hullu, a.w., p. 325.

Zie zijn conclusie (onder 5.7) voorafgaand aan HR 30 mei 2017, ECLI:NL:HR:2017:973, NJ 2017/250.

De Hullu, a.w., p. 326.

De Hullu, a.w., p. 330.

A.J.M. Machielse, Noodweer in het strafrecht : een rechtsvergelijkende en dogmatische studie,
Amsterdam 1986, p. 663-664.
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Rechtsgebieden Strafrecht

Bijzondere kenmerken Cassatie

Inhoudsindicatie
Vechtpartij tussen rivaliserende motorclubs in Sittard in 2015. Poging tot doodslag
(meermalen gepleegd) door vanuit café op manshoogte te schieten op overmacht
aan leden van andere motorclub die 3 leden van motorclub van verdachte zwaar
mishandelen, art. 287 Sr. Noodweer, proportionaliteitseis. Staat 1 keer schieten
met vuurwapen in redelijke verhouding tot ernstige mishandeling van 3 personen
door 15 tot 20 personen? HR herhaalt relevante overwegingen uit
ECLI:NL:HR:2016:456 m.b.t. proportionaliteitseis bij noodweer. Hof heeft
geoordeeld dat weliswaar sprake was van ogenblikkelijke en wederrechtelijke
aanranding van lijf van A, B en C, waartegen verdachte die personen redelijkerwijs
heeft mogen verdedigen, maar dat verdachte geen beroep op noodweer toekomt
omdat niet was voldaan aan proportionaliteitseis. Hof heeft in dat verband o.m.
overwogen dat keuze van verdachte om vuurwapen als verdedigingsmiddel te
gebruiken “in beginsel niet onredelijk” was. Hof heeft echter geoordeeld dat door
verdachte gekozen wijze van verdediging (door met vuurwapen vanuit café op
manshoogte projectiel door raam af te vuren, terwijl zich vlak achter raam
“vechtende en dus bewegende groep mensen bevond”) niet in redelijke verhouding
stond tot ernst van aanranding, omdat van verdachte in redelijkheid kon worden
gevergd dat hij zou hebben gekozen voor minder ingrijpende verdedigingswijze
“waarbij kon worden uitgesloten dat iemand door projectiel zou worden geraakt”,
zoals bonzen op raam en tonen van wapen dan wel zich (via andere deur dan
afgesloten deur) naar buiten begeven om daar te dreigen met wapen en/of
waarschuwingsschot te lossen. Dat oordeel is, mede gelet op wat hiervoor is
vooropgesteld, niet z.m. begrijpelijk. HR neemt daarbij mede in aanmerking dat hof
heeft vastgesteld dat verdachte heeft gehandeld ter verdediging van 3 personen die
op excessieve wijze werden mishandeld door overmacht aan personen (ongeveer
15 tot 20 als groep opererende leden van motorclub), leden van die groep daarbij
gebruik maakten van wapens waarmee zeer ernstige verwondingen konden worden
veroorzaakt (zoals boksbeugel), tijdens vechtpartij o.m. werd gestampt op hoofd
van persoon, als mishandelingen niet gestopt waren onmiddellijk gevaar dreigde dat
3 mishandelde personen zwaar lichamelijk letsel zouden oplopen, eventueel met
dood tot gevolg, verdachte onder die omstandigheden vuurwapen wilde gebruiken
ter afschrikking, verdachte daartoe vuurwapen heeft tevoorschijn gehaald, daarmee
1 schot heeft gelost en vuurwapen vervolgens weer heeft weggeborgen. Volgt
vernietiging en terugwijzing.

ECLI:NL:HR:2020:2013
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Uitspraak

HOGE RAAD DER NEDERLANDEN

STRAFKAMER

Nummer 19/03044

Datum 15 december 2020

ARREST

op het beroep in cassatie tegen een arrest van het gerechtshof 's-Hertogenbosch van 19 juni 2019,
nummer 20-000381-17, in de strafzaak

tegen

[verdachte],

geboren te [geboorteplaats] op [geboortedatum] 1960,

hierna: de verdachte.

Het beroep is ingesteld door de verdachte. Namens deze heeft I.T.H.L. van de Bergh, advocaat te
Maastricht, bij schriftuur cassatiemiddelen 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 arrest van het hof en
tot terugwijzing van de zaak naar het gerechtshof ’s-Hertogenbosch teneinde op het bestaande
hoger beroep opnieuw te worden berecht en afgedaan.

1 Procesverloop in cassatie
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2.2.1

2.2.2

2.1 De cassatiemiddelen komen op tegen verwerping door het hof van het beroep op noodweer en
klagen onder meer over het oordeel van het hof dat niet is voldaan aan de proportionaliteitseis.

Ten laste van de verdachte is bewezenverklaard dat:

“hij op 7 mei 2015 te Sittard, in de gemeente Sittard-Geleen, ter uitvoering van het door
verdachte voorgenomen misdrijf om [slachtoffer 1] en/of [slachtoffer 2] en/of [slachtoffer 3]
en/of [slachtoffer 4] en/of [slachtoffer 5] en/of [slachtoffer 6] en/of [slachtoffer 7] en/of
[slachtoffer 8] en/of [slachtoffer 2] en/of [slachtoffer 9] en/of [slachtoffer 10] en/of
[slachtoffer 11] en/of [slachtoffer 12] en/of [slachtoffer 13] en/of [slachtoffer 14], zich
bevindend op de openbare weg achter het raam, opzettelijk van het leven te beroven, met
een vuurwapen op die [slachtoffer 1] en/of [slachtoffer 2] en/of [slachtoffer 3] en/of
[slachtoffer 4] en/of [slachtoffer 5] en/of [slachtoffer 6] en/of [slachtoffer 7] en/of [slachtoffer
8] en/of [slachtoffer 2] en/of [slachtoffer 9] en/of [slachtoffer 10] en/of [slachtoffer 11] en/of
[slachtoffer 12] en/of [slachtoffer 13] en/of [slachtoffer 14] heeft geschoten, terwijl de
uitvoering van dat voorgenomen misdrijf niet is voltooid.”

Het hof heeft onder het opschrift ‘bewijsmiddelen en bewijsoverwegingen’ onder meer het
volgende overwogen:

“Op 7 mei 2015 omstreeks 20:21 uur werden verbalisanten [verbalisant 2] en [verbalisant 3]
door de centralist van de regionale meldkamer gestuurd naar café [A], [a-straat 1] te Sittard.
Aangekomen in de straat zagen zij ongeveer vijftien, als leden van de Bandidos geklede
personen in diverse auto’s stappen. Onder hen herkenden zij [slachtoffer 2]. Verder zagen
zij voor café [A] twee personen op de grond zitten, die diverse verwondingen in het gelaat
hadden. Deze personen bleken te zijn genaamd [betrokkene 2] en [betrokkene 3]. Verder
zagen de verbalisanten aan de voorzijde van het café een omgevallen motor liggen en in het
raam van het café, gezien vanaf de buitenzijde ter linkerzijde van de toegangsdeur, een
beschadiging zitten gelijkend op een in- of uitschot van een projectiel. [betrokkene 3] en
[betrokkene 2] verklaarden desgevraagd dat zojuist nog een derde persoon gewond was
geraakt. Deze persoon werd aangetroffen in een ruimte, behorende bij de sporthal.
Verbalisant [verbalisant 2] herkende deze persoon als [betrokkene 4]. [betrokkene 4] bleek
eveneens in het gelaat gewond. Verbalisanten [verbalisant 3] en [verbalisant 2] gingen het
café binnen, waar geen andere personen aanwezig waren dan verdachte en [betrokkene 1]
(...).

[betrokkene 3] was op 7 mei 2015 rond 20:30 uur met twee vrienden bij café [A] in Sittard.
Op of nabij het terras van het café zag hij vijftien tot twintig personen staan, kennelijk allen
leden van de Bandidos. Hij herkende onder andere [slachtoffer 2]. Hij hoorde deze
[slachtoffer 2] schreeuwen: “Ik heb jullie gewaarschuwd, dit is Holland, dit is Holland, dit is
Holland.” Daarna is [betrokkene 3] mishandeld door een aantal van de tot deze groep
behorende personen. Hij is op zijn rug gevallen en heeft ongeveer tien keer een klap op zijn
hoofd gekregen. Vervolgens waren ineens alle tot deze groep behorende personen
verdwenen. [betrokkene 3] is opgestaan en zag een kogelinslag in de ruit van café [A]. Deze
inslag bevond zich naar zijn schatting op 1,80 meter hoogte links van het midden van de ruit,
direct links naast de toegangsdeur naar het café, een en ander gezien vanaf de buitenzijde
van het café (...).

(...)

Direct nadat de mishandelingen bij café [A] hebben plaatsgehad, zijn vertrouwelijke
gesprekken opgenomen, gevoerd door personen die deel uitmaakten van de groep die
[betrokkene 2], [betrokkene 3] en [betrokkene 4] heeft mishandeld.

Daarin zegt [slachtoffer 4]: “(...) Bij mij zitten geen knokkels meer zie je, alleen van het
knokken. Ik heb ook ene flink te pakken gehad, heb je dat gezien?...die heb ik op zijn kóp
staan stampen”.”

2 Beoordeling van het eerste en het tweede cassatiemiddel
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2.2.3 Het hof heeft het verweer waarop de cassatiemiddelen doelen, als volgt samengevat en
verworpen:

“Ter terechtzitting heeft de raadsman overeenkomstig zijn pleitnota aangevoerd dat de
verdachte, ondanks dat hij ontkent te hebben geschoten, indien bewezenverklaard,
subsidiair heeft gehandeld uit noodweer, als bedoeld in art. 41, eerste lid, van het Wetboek
van Strafrecht. De raadsman heeft gesteld dat de verdachte, in geval van
bewezenverklaring, zich geconfronteerd zag met een ogenblikkelijke, wederrechtelijke
aanranding, waartegen verdachte zich verdedigd heeft op een wijze die in verhouding staat
tot de ernst van de aanranding, onder meer gelet op het feit dat er geen alternatieve wijze
van verdedigen was.

(...)

Het hof overweegt dienaangaande het volgende.

(...)

Het hof stelt - met de rechtbank - op grond van de processtukken en het onderzoek ter
terechtzitting de volgende feiten en omstandigheden vast.

Op 7 mei 2015 vonden er voor café [A] te Sittard uiterst grove mishandelingen van enkele
personen plaats door een overmacht van in een groep opererende personen. Daarbij werd
gebruik gemaakt van wapens waarmee zeer ernstige verwondingen kunnen worden
veroorzaakt, zoals een boksbeugel. Dat er onmiddellijk gevaar dreigde dat de drie
mishandelde personen zeer zwaar lichamelijk letsel zouden oplopen, heeft het hof via de
camerabeelden, die buiten het café [A] opgenomen zijn, zelf kunnen waarnemen. Ook uit het
commentaar van [slachtoffer 6] en [slachtoffer 4] (proces-verbaal zaaksdossier, ZD9A, pagina
19-23), dat als deze mishandelingen niet gestopt waren, zij hun slachtoffers mogelijk
blijvend letsel hadden bezorgd of hen zelfs dood zouden hebben getrapt, leidt het hof af dat
er een onmiddellijk gevaar dreigde dat de mishandelde personen zwaar lichamelijk letsel
zouden oplopen, eventueel met de dood tot gevolg.

De verdachte heeft bij het zien van deze mishandelingen een geladen pistool, dat hij onder
de bar van het café had liggen, gepakt en daarmee vanuit het café op manshoogte een
projectiel door het raam naar buiten afgevuurd, terwijl zich daar vlak achter een vechtende
en dus bewegende groep mensen bevond. Verdachte heeft verklaard dat hij het pistool
wilde gebruiken ter afschrikking.

Op grond van bovenstaande feiten en omstandigheden stelt het hof vast dat sprake was
van een ogenblikkelijke, wederrechtelijke aanranding van eens anders lijf door een groep
van personen, die voor de verdachte in redelijkheid beschouwd zodanig bedreigend is
geweest dat deze kan worden aangemerkt als een ogenblikkelijke aanranding in de zin van
art. 41 Sr en waarbij voor verdachte een noodzaak tot verdedigen van de anderen bestond.
Van hem kon niet worden gevergd dat hij zich aan deze aanranding zou onttrekken. Met de
rechtbank acht het hof de keuze voor het gebruik van een vuurwapen ter afschrikking, als
verdedigingsmiddel tegen deze ogenblikkelijke, wederrechtelijke aanranding, in beginsel niet
onredelijk.

Het hof acht de wijze waarop verdachte het vuurwapen heeft gebruikt echter niet in een
redelijke verhouding staan tot de ernst van de aanranding. Van verdachte kon in redelijkheid
worden gevergd dat hij zich op een minder ingrijpende wijze tegen de hierboven beschreven
aanranding zou hebben verdedigd, een wijze waarbij kon worden uitgesloten dat iemand
door een projectiel zou worden geraakt. Verdachte had bijvoorbeeld vanuit het café op het
raam kunnen bonzen en het vuurwapen tonen, of naar buiten kunnen gaan - eventueel via
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2.3

2.4

2.5

een andere uitgang dan de door [betrokkene 1] afgesloten toegangsdeur - en dreigen dat
hij zou schieten als de groep zich niet meteen zou verwijderen en hij had mogelijk een
waarschuwingsschot (in de lucht) kunnen lossen. De stelling van de raadsman dat er geen
alternatieve wijze van verdedigen was, verwerpt het hof dan ook.

Verdachte heeft er echter voor gekozen zijn vuurwapen ter hand te nemen en vanuit het
café op manshoogte een projectiel door het raam af te vuren, terwijl zich vlak achter het
raam een vechtende en dus bewegende groep mensen bevond. Door op deze wijze gebruik
te maken van het vuurwapen, is verdachte buiten de grenzen van een noodzakelijke
verdediging getreden. Het hof acht derhalve de door verdachte gekozen wijze van reageren
tegen de aanranding niet geboden en de aan het verweer ten grondslag gelegde feitelijke
toedracht leidt er dan ook toe dat het beroep op noodweer niet slaagt.

Het beroep op noodweer wordt verworpen.”

De proportionaliteitseis bij noodweer strekt ertoe om niet ook dan een gedraging straffeloos te
doen zijn als zij - als verdedigingsmiddel - niet in redelijke verhouding staat tot de ernst van de
aanranding. De in dat verband geldende - 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. HR 22 maart 2016, ECLI:NL:HR:2016:456,
rechtsoverweging 3.5.3).

Het hof heeft geoordeeld dat weliswaar sprake was van een ogenblikkelijke en wederrechtelijke
aanranding van het lijf van [betrokkene 4], [betrokkene 2] en [betrokkene 3], waartegen de
verdachte die personen redelijkerwijs heeft mogen verdedigen, maar dat de verdachte geen
beroep op noodweer toekomt omdat niet was voldaan aan de proportionaliteitseis. Het hof heeft
in dat verband onder meer overwogen dat de keuze van de verdachte om een vuurwapen als
verdedigingsmiddel te gebruiken “in beginsel niet onredelijk” was. Het hof heeft echter geoordeeld
dat de door de verdachte gekozen wijze van verdediging - door met het vuurwapen vanuit het
café op manshoogte een projectiel door het raam af te vuren, terwijl zich vlak achter het raam
“een vechtende en dus bewegende groep mensen bevond” - niet in een redelijke verhouding
stond tot de ernst van de aanranding, omdat van de verdachte in redelijkheid kon worden
gevergd dat hij zou hebben gekozen voor een minder ingrijpende verdedigingswijze “waarbij kon
worden uitgesloten dat iemand door een projectiel zou worden geraakt”, zoals het bonzen op het
raam en het tonen van het wapen, dan wel het zich (via een andere deur dan de afgesloten deur)
naar buiten begeven om daar te dreigen met het wapen en/of een waarschuwingsschot te lossen.
Dat oordeel is, mede gelet op wat hiervoor is vooropgesteld, niet zonder meer begrijpelijk. De
Hoge Raad neemt daarbij mede in aanmerking dat het hof - blijkens de hiervoor weergegeven
overwegingen - heeft vastgesteld dat:

- de verdachte heeft gehandeld ter verdediging van de drie bovengenoemde personen die op
excessieve wijze werden mishandeld door een overmacht aan personen, bestaande uit ongeveer
vijftien tot twintig als groep opererende leden van de motorclub Bandido’s;

- de leden van de groep Bandido’s daarbij gebruik maakten van wapens waarmee zeer ernstige
verwondingen konden worden veroorzaakt, zoals een boksbeugel;

- tijdens de vechtpartij onder meer werd gestampt op het hoofd van een persoon;

- als de mishandelingen niet gestopt waren onmiddellijk gevaar dreigde dat de drie mishandelde
personen zwaar lichamelijk letsel zouden oplopen, eventueel met de dood tot gevolg;

- de verdachte onder die omstandigheden het vuurwapen wilde gebruiken ter afschrikking;

- de verdachte daartoe het vuurwapen heeft tevoorschijn gehaald, daarmee één schot heeft
gelost en het vuurwapen vervolgens weer heeft weggeborgen.

De cassatiemiddelen zijn terecht voorgesteld.
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Gelet op de beslissing die hierna volgt, is bespreking van het cassatiemiddel niet nodig.

De Hoge Raad:

- vernietigt de uitspraak van het hof;

- wijst de zaak terug naar het gerechtshof ’s-Hertogenbosch, opdat de zaak opnieuw wordt berecht
en afgedaan.

Dit arrest is gewezen door de vice-president V. van den Brink als voorzitter, en de raadsheren Y.
Buruma en A.L.J. van Strien, in bijzijn van de waarnemend griffier H.J.S. Kea, en uitgesproken ter
openbare terechtzitting van 15 december 2020.

3 Beoordeling van het derde cassatiemiddel

4 Beslissing
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Instantie Parket bij de Hoge Raad

Datum conclusie 03-11-2020

Datum publicatie 15-12-2020

Zaaknummer 19/03044

Formele relaties Arrest Hoge Raad: ECLI:NL:HR:2020:2013 

Rechtsgebieden Strafrecht

Bijzondere kenmerken -

Inhoudsindicatie
Vechtpartij tussen rivaliserende motorclubs in Sittard in 2015. Poging tot doodslag
(meermalen gepleegd) door vanuit café op manshoogte te schieten op overmacht
aan leden van andere motorclub die 3 leden van motorclub van verdachte zwaar
mishandelen, art. 287 Sr. Noodweer, proportionaliteitseis. Staat 1 keer schieten
met vuurwapen in redelijke verhouding tot ernstige mishandeling van 3 personen
door 15 tot 20 personen? HR herhaalt relevante overwegingen uit
ECLI:NL:HR:2016:456 m.b.t. proportionaliteitseis bij noodweer. Hof heeft
geoordeeld dat weliswaar sprake was van ogenblikkelijke en wederrechtelijke
aanranding van lijf van A, B en C, waartegen verdachte die personen redelijkerwijs
heeft mogen verdedigen, maar dat verdachte geen beroep op noodweer toekomt
omdat niet was voldaan aan proportionaliteitseis. Hof heeft in dat verband o.m.
overwogen dat keuze van verdachte om vuurwapen als verdedigingsmiddel te
gebruiken “in beginsel niet onredelijk” was. Hof heeft echter geoordeeld dat door
verdachte gekozen wijze van verdediging (door met vuurwapen vanuit café op
manshoogte projectiel door raam af te vuren, terwijl zich vlak achter raam
“vechtende en dus bewegende groep mensen bevond”) niet in redelijke verhouding
stond tot ernst van aanranding, omdat van verdachte in redelijkheid kon worden
gevergd dat hij zou hebben gekozen voor minder ingrijpende verdedigingswijze
“waarbij kon worden uitgesloten dat iemand door projectiel zou worden geraakt”,
zoals bonzen op raam en tonen van wapen dan wel zich (via andere deur dan
afgesloten deur) naar buiten begeven om daar te dreigen met wapen en/of
waarschuwingsschot te lossen. Dat oordeel is, mede gelet op wat hiervoor is
vooropgesteld, niet z.m. begrijpelijk. HR neemt daarbij mede in aanmerking dat hof
heeft vastgesteld dat verdachte heeft gehandeld ter verdediging van 3 personen die
op excessieve wijze werden mishandeld door overmacht aan personen (ongeveer
15 tot 20 als groep opererende leden van motorclub), leden van die groep daarbij
gebruik maakten van wapens waarmee zeer ernstige verwondingen konden worden
veroorzaakt (zoals boksbeugel), tijdens vechtpartij o.m. werd gestampt op hoofd
van persoon, als mishandelingen niet gestopt waren onmiddellijk gevaar dreigde dat
3 mishandelde personen zwaar lichamelijk letsel zouden oplopen, eventueel met
dood tot gevolg, verdachte onder die omstandigheden vuurwapen wilde gebruiken
ter afschrikking, verdachte daartoe vuurwapen heeft tevoorschijn gehaald, daarmee
1 schot heeft gelost en vuurwapen vervolgens weer heeft weggeborgen. Volgt
vernietiging en terugwijzing.

ECLI:NL:PHR:2020:1184
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Vindplaatsen Rechtspraak.nl 

Conclusie

PROCUREUR-GENERAAL

BIJ DE

HOGE RAAD DER NEDERLANDEN

Zitting 3 november 2020

CONCLUSIE

B.F. Keulen

In de zaak

[verdachte],

geboren te [geboorteplaats] op [geboortedatum] 1960,

hierna: de verdachte.

1.  De verdachte is bij arrest van 19 juni 2019 door het Gerechtshof 's-Hertogenbosch wegens ‘poging
tot doodslag, meermalen gepleegd’ veroordeeld tot een gevangenisstraf van 46 maanden,
waarvan 24 maanden voorwaardelijk, met een proeftijd van twee jaren en met aftrek van
voorarrest als bedoeld in art. 27(a) Sr.

2.  Het cassatieberoep is ingesteld namens de verdachte. Mr. I.T.H.L. van de Bergh, advocaat te
Maastricht, heeft drie middelen van cassatie voorgesteld.

3.  De middelen keren zich tegen de verwerping van het beroep op noodweer en noodweerexces.
Voordat ik overga tot de bespreking van de middelen geef ik de bewezenverklaring, de
bewijsvoering, het door de raadsman gevoerde verweer en ’s hofs verwerping daarvan weer. Ook
citeer ik enkele overwegingen uit het overzichtsarrest van Uw Raad inzake noodweer en
noodweerexces.

4. Ten laste van de verdachte is bewezenverklaard dat:

‘hij op 7 mei 2015 te Sittard, in de gemeente Sittard-Geleen, ter uitvoering van het door verdachte
voorgenomen misdrijf om [slachtoffer 1] en/of [slachtoffer 2] en/of [slachtoffer 3] en/of [slachtoffer 4]
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en/of [slachtoffer 5] en/of [slachtoffer 6] en/of [slachtoffer 7] en/of [slachtoffer 8] en/of [slachtoffer 2]
en/of [slachtoffer 9] en/of [slachtoffer 10] en/of [slachtoffer 11] en/of [slachtoffer 12] en/of [slachtoffer
13] en/of [slachtoffer 14], zich bevindend op de openbare weg achter het raam, opzettelijk van het
leven te beroven, met een vuurwapen op die [slachtoffer 1] en/of [slachtoffer 2] en/of [slachtoffer 3]
en/of [slachtoffer 4] en/of [slachtoffer 5] en/of [slachtoffer 6] en/of [slachtoffer 7] en/of [slachtoffer 8]
en/of [slachtoffer 2] en/of [slachtoffer 9] en/of [slachtoffer 10] en/of [slachtoffer 11] en/of [slachtoffer
12] en/of [slachtoffer 13] en/of [slachtoffer 14] heeft geschoten, terwijl de uitvoering van dat
voorgenomen misdrijf niet is voltooid.’

5. Deze bewezenverklaring berust op de volgende bewijsvoering (met weglating van verwijzingen
naar de bewijsmiddelen):

‘Voorafgaand aan de gebeurtenis op 7 mei 2015 heeft [betrokkene 1], uitbaatster van café [A] aan de
[a-straat 1] te Sittard, naar aanleiding van een incident in het café, op 25 januari 2015 aangifte
gedaan van bedreiging door [slachtoffer 2] en zes andere leden van de vereniging van motorrijders
Bandidos. Naar aanleiding van deze aangifte heeft verbalisant [verbalisant 1] op 27 januari 2015 een
nazorggesprek gevoerd met [betrokkene 1] en haar partner, verdachte. Verdachte is enige tijd
voorzitter geweest van de vereniging van motorrijders Red Devils. Verdachte vertelde tijdens het
nazorggesprek dat hij naar aanleiding van het incident van 25 januari 2015 in het café van
[betrokkene 1] voornemens is maatregelen te treffen, bestaande uit frequentere aanwezigheid van
hem en zijn vrienden, leden van de Red Devils, in het café. Indien leden van de Bandidos weer naar
het café zouden komen, zouden verdachte en zijn vrienden de confrontatie aangaan en zich
verdedigen. Zelf zou hij geen confrontatie willen uitlokken.

Voorts vertelde verdachte bij die gelegenheid dat hij [betrokkene 1] en hun zoontje altijd zal
beschermen en daarvoor zo nodig de wet zal overtreden (…).

Op 7 mei 2015 omstreeks 20:21 uur werden verbalisanten [verbalisant 2] en [verbalisant 3] door de
centralist van de regionale meldkamer gestuurd naar café [A], [a-straat 1] te Sittard. Aangekomen in
de straat zagen zij ongeveer vijftien, als leden van de Bandidos geklede personen in diverse auto’s
stappen. Onder hen herkenden zij [slachtoffer 2]. Verder zagen zij voor café [A] twee personen op de
grond zitten, die diverse verwondingen in het gelaat hadden. Deze personen bleken te zijn genaamd
[betrokkene 2] en [betrokkene 3]. Verder zagen de verbalisanten aan de voorzijde van het café een
omgevallen motor liggen en in het raam van het café, gezien vanaf de buitenzijde ter linkerzijde van
de toegangsdeur, een beschadiging zitten gelijkend op een in- of uitschot van een projectiel.
[betrokkene 3] en [betrokkene 2] verklaarden desgevraagd dat zojuist nog een derde persoon
gewond was geraakt. Deze persoon werd aangetroffen in een ruimte, behorende bij de sporthal.
Verbalisant [verbalisant 2] herkende deze persoon als [betrokkene 4]. [betrokkene 4] bleek eveneens
in het gelaat gewond. Verbalisanten [verbalisant 3] en [verbalisant 2] gingen het café binnen, waar
geen andere personen aanwezig waren dan verdachte en [betrokkene 1] (…).

[betrokkene 3] was op 7 mei 2015 rond 20:30 uur met twee vrienden bij café [A] in Sittard. Op of nabij
het terras van het café zag hij vijftien tot twintig personen staan, kennelijk allen leden van de
Bandidos. Hij herkende onder andere [slachtoffer 2]. Hij hoorde deze [slachtoffer 2] schreeuwen: “Ik
heb jullie gewaarschuwd, dit is Holland, dit is Holland, dit is Holland.” Daarna is [betrokkene 3]
mishandeld door een aantal van de tot deze groep behorende personen. Hij is op zijn rug gevallen en
heeft ongeveer tien keer een klap op zijn hoofd gekregen. Vervolgens waren ineens alle tot deze
groep behorende personen verdwenen. [betrokkene 3] is opgestaan en zag een kogelinslag in de ruit
van café [A]. Deze inslag bevond zich naar zijn schatting op 1,80 meter hoogte links van het midden
van de ruit, direct links naast de toegangsdeur naar het café, een en ander gezien vanaf de
buitenzijde van het café (…).

[betrokkene 2] kwam op 7 mei 2015 omstreeks 20:15 uur aanrijden op zijn motor bij café [A]. Hij zag
dat een groep van ongeveer twintig personen, kennelijk allen leden van de Bandidos, voor het café
stond. Hij hoorde iemand roepen dat Sittard van de Bandidos is. Aan het gestamel te horen was dit
[slachtoffer 2]. [betrokkene 2] werd daarna geslagen en getrapt door personen behorende tot deze
groep (…).
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De ambtenaar van politie genaamd [verbalisant 4] heeft een technisch sporenonderzoek verricht naar
aanleiding van het vermoeden van het gebruik van een vuurwapen in of bij het café [A]. Hij heeft in
het naar aanleiding van dat onderzoek opgemaakte rapport gerelateerd dat hij in een grote ruit van
dubbel glas in de pui aan de pleinzijde van het café een gat heeft waargenomen. Volgens [verbalisant
4] betreft het gat een doorschotopening van een projectiel. Gezien de verschijningsvorm van de
beschadigingen in beide glasruiten stelt [verbalisant 4] dat het projectiel van binnen naar buiten is
gegaan. Gezien de aangetroffen situatie kan worden gesteld dat het projectiel vanuit de caféruimte
de glasruit heeft geperforeerd. Op het plein voor het café werden over een grote afstand glassplinters
aangetroffen. Aan de ruitzijde in het café werden geen glasdeeltjes aangetroffen (…).

Het gat in de ruit bevond zich op een hoogte van ongeveer 1,75 meter (…).

Naar aanleiding van de verklaring van verdachte ter terechtzitting in eerste aanleg (…), inhoudende
dat er geen hoogteverschil is tussen de vloer binnen en de bestrating buiten voor het caféraam, moet
worden aangenomen dat het geen verschil maakt of deze hoogte aan de binnenzijde, dan wel aan de
buitenzijde van de ruit wordt gemeten.

Direct nadat de mishandelingen bij café [A] hebben plaatsgehad, zijn vertrouwelijke gesprekken
opgenomen, gevoerd door personen die deel uitmaakten van de groep die [betrokkene 2],
[betrokkene 3] en [betrokkene 4] heeft mishandeld.

Daarin zegt [slachtoffer 4]: “Heb ik geluk gehad jongen... over mijn kop heen... [betrokkene 5], die
stond er met zijn gezicht naar toe. Ik met mijn kop...Maar hij schoot wel...net boven mijn kop hè...dus
ik hoorde ‘knal’, ik hoorde dat glas achter op mijn kop...En, en [betrokkene 5] kreeg hem vol in zijn
gezicht...Dat glas dan hè...Nee, over ons heen...Bij mij zitten geen knokkels meer zie je, alleen van het
knokken. Ik heb ook ene flink te pakken gehad, heb je dat gezien?...die heb ik op zijn kóp staan
stampen”.

[slachtoffer 6] zegt: “Heb je [betrokkene 5] gezien, die had heel zijn gezicht vol glas. Ik vraag me
eigen af wie dat was die met dat geel shirtje.. .Ja maar het kwam van binnen uit...Kléts...Dat was die
met dat geel shirtje, want ik keek door het raam heen en zag hem staan. ..Ja, maar dan ken je
nagaan hoe dicht dat bij hem er langs afging dan.” (…).

De opnameapparatuur die zich in café [A] bevond, is in beslag genomen (…). Geconstateerd is dat de
tijd die bij de beelden is vermeld, 29 minuten en 42 seconden achterloopt op de werkelijke tijd (…).

De camerabeelden zijn ter terechtzitting in eerste aanleg getoond. De rechtbank heeft daarop onder
meer het volgende waargenomen zoals weergegeven in het vonnis. Het hof heeft de beelden
eveneens bekeken en deze weergave grotendeels overgenomen.

Bestand 1, beelden opgenomen aan de buitenzijde van het café:

Tijdaanduiding 19.52.00 uur tot en met 20.01.14 uur: de verdachte spreekt met een persoon, die
kennelijk lid is van de Bandidos en loopt met hem mee naar een stilstaande personenauto aan de
rand van het plein aan de [a-straat]. Vervolgens spreekt hij met een persoon die zich in deze
personenauto bevindt. Daarna loopt de verdachte weer terug naar het café [A].

Om 19.58 uur komt een aantal personenauto’s aangereden. Uit deze auto’s stappen personen, allen
kennelijk lid van de Bandidos. De groep van personen begeeft zich op weg naar het café [A] (20.00.15
uur).

Om 19.59.03 uur waren daarjuist per motorfiets gearriveerd [betrokkene 4], [betrokkene 2] en
[betrokkene 3]. Een persoon, vermoedelijk [slachtoffer 2], spreekt vanaf de rand van het terras van
het café, waarbij hij gebaren maakt.

Vanaf 20.00.43 uur begint een aantal personen uit de groep [betrokkene 4], [betrokkene 2] en
[betrokkene 3] naar de grond te werken en te slaan, te schoppen en te trappen.

Om 20.01.04 uur wordt een motorfiets omgeduwd in de buurt van de op de grond liggende
[betrokkene 4], die even daarvoor al door een persoon met geschoeide voet op zijn hoofd werd
besprongen.

Om 20.01.08 uur is een glaswolk zichtbaar, komende vanaf de ruit links naast de voordeur van het
café [A]. Twee personen van de groep, direct betrokken bij de mishandelingen, grijpen naar hun hoofd
en verlaten, evenals alle andere personen van de groep, de plaats waar de mishandelingen
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plaatshebben.

Verbalisant [verbalisant 5] heeft de van de voormelde groep deel uitmakende personen
geïdentificeerd. Het betreft de in de tenlastelegging onder 1. genoemde personen (…).

Bestand 2, beelden opgenomen in het café:

19.59.59 uur tot en met 20.02.35 uur: zichtbaar is dat de verdachte, terwijl hij telefoneert, bij de deur
van het café [A] staat. Even later gaat hij het café binnen.

Om 20.00.31 uur wordt de toegangsdeur van het café door [betrokkene 1] gesloten. De verdachte
loopt vlak daarna naar de deur.

Om 20.01.14 uur loopt hij nogmaals naar de deur, nu met een op een vuurwapen gelijkend voorwerp
in zijn handen. Om 20.01.28 uur rent hij via de deur in de linker muur van het café het café uit.

Om 20.01.45 uur komt hij door dezelfde deur weer naar binnen, terwijl hij het voorwerp nog in zijn
handen heeft. Hij loopt naar de bar en verdwijnt om 20.01.53 uur weer door de deur in de linker muur
uit het café. Hij heeft nu het voorwerp niet meer in zijn handen.

Om 20.02.35 uur komt hij het café weer binnen.

Bestand 3, beelden opgenomen in het café:

19.51.40 uur tot en met 20.09.03 uur: [betrokkene 1] telefoneert zowel om 19.51.40 uur als om
19.55.28 uur.

Om 19.56.13 uur loopt de verdachte het café in. Hij telefoneert tot 19.58.43 uur.

Om 19.59.58 uur loopt [betrokkene 1] naar de deur van het café.

Nadat de verdachte tweemaal onder de bar heeft gekeken, is om 20.01.06 uur zichtbaar dat hij onder
de bar een op een vuurwapen gelijkend voorwerp in zijn handen pakt, daarmee gaat staan en het
met twee handen voor zich vasthoudt. Dan verdwijnt de verdachte uit het beeld. Vervolgens loopt de
verdachte naar de voordeur, dan naar het - vanuit het café gezien - rechter raam, waarna hij door de
deur in de linker muur het café rennend verlaat.

Om 20.01.43 uur keert hij terug in het café. Hij heeft het voorwerp nog in zijn hand en legt dit op de
bar.

Om 20.01.53 uur rent hij weer weg door de deur in de linker muur, om 20.02.33 uur keert hij terug,
pakt om ongeveer 20.02.44 uur het voorwerp van de bar en verdwijnt uit beeld.

Om 20.06.02 uur keert hij zonder het voorwerp in zijn handen terug in het café.

Bestand 4, beelden opgenomen op de eerste verdieping boven het café:

20.02.50 uur tot en met 20.10.00 uur: de verdachte loopt om 20.02.50 uur de toiletruimte in. Hij heeft
het op een vuurwapen gelijkende voorwerp in een hand.

Om 20.03.54 uur verlaat hij de toiletruimte zonder het voorwerp in zijn hand. Gedurende de tijd dat hij
in de toiletruimte aanwezig was, blijft hij zichtbaar door het raam.

Om 20.07.03 uur loopt hij nogmaals de toiletruimte in, om deze om 20.07.37 uur weer te verlaten. Hij
heeft dan een telefoontoestel in zijn linkerhand.

De bij de beschrijving van de beelden aangegeven tijden betreffen de tijden zoals deze op de beelden
zijn weergegeven.

De verdachte heeft ter terechtzitting in eerste aanleg en in hoger beroep verklaard dat hij op 7 mei
2015 omstreeks 20.30 uur in het café [A] aanwezig was en dat hij omstreeks die tijd een pistool in
handen heeft gehad. Ter terechtzitting in eerste aanleg heeft verdachte bovendien verklaard dat hij
op de camerabeelden zichzelf herkent als de persoon die een geel T-shirt draagt.

Overweging ten aanzien van bewijs

Het hof heeft net als de rechtbank na waarneming van de beelden van bestand 3 vastgesteld dat de
verdachte omstreeks 20.01.06 (+ 29 minuten en 42 seconden) uur een op een vuurwapen gelijkend
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voorwerp onder de bar in zijn handen pakt, daarmee gaat staan en het met twee handen voor zich
vasthoudt. Hij staat aan de rechterkant van het barmeubel, dat in een rechte lijn staat met de ruit –
van binnenuit gezien – waardoorheen is geschoten, van binnenuit gezien rechts naast de
toegangsdeur van café [A]. De verdachte is op dat moment de enige in het café waarneembare
persoon en heeft een op een vuurwapen gelijkend voorwerp in zijn handen. Volgens de verklaring van
de verdachte ter terechtzitting in eerste aanleg en in hoger beroep betreft het een pistool.

Om 20.01.08 (+ 29 minuten en 42 seconden) uur is een glaswolk zichtbaar, komende vanaf – van
buitenaf gezien – de ruit links naast de voordeur van café [A] (waarneming rechtbank en hof van
bestand 1 van de beveiligingsbeelden). De glasscherven liggen buiten het café (…).

In het hiervoor weergegeven OVC-gesprek zegt [slachtoffer 6]: “...Ja maar het kwam van binnen
uit...Kléts... Dat was die met dat geel shirtje, want ik keek door het raam heen en zag hem staan.”
Verdachte heeft zichzelf ter terechtzitting in eerste aanleg op de beelden herkend als de persoon die
een geel T-shirt droeg.

Gelet op de omstandigheden dat de verdachte op de camerabeelden – naar eigen verklaring zichzelf
herkennend als de persoon die een geel T-shirt draagt – een op een vuurwapen gelijkend voorwerp
pakt, waarvan verdachte heeft verklaard dat het een pistool betrof, slechts 2 seconden later buiten
een glaswolk zichtbaar is vanaf de ruit, dat op grond van de doorschotopening in de ruit, op grond van
het proces-verbaal sporenonderzoek kan worden vastgesteld dat op dat moment van binnenuit is
geschoten, er niemand anders op de beelden is te zien, en uit de opmerkingen van [slachtoffer 6] kan
worden afgeleid dat volgens hem de man in het gele shirt heeft geschoten, acht het hof wettig en
overtuigend bewezen dat de verdachte degene is geweest die het projectiel door het caféraam heeft
afgeschoten.

De overigens niet verifieerbare stelling van verdachte dat een ander heeft geschoten, acht het hof op
grond van het voorgaande niet aannemelijk.

De vraag die vervolgens beantwoord dient te worden is of de gedraging van de verdachte moet
worden gekwalificeerd als een poging tot doodslag. Het hof overweegt dienaangaande met de
rechtbank als volgt.

De verdachte heeft op enig moment vanuit het café door het raam naar buiten geschoten op een
hoogte van ongeveer 1,75 meter, terwijl hij zag, zo verklaart hij ter terechtzitting in hoger beroep, dat
buiten vlak achter dat raam meerdere personen in een vechtpartij verwikkeld waren. Door op deze
wijze te schieten heeft de verdachte blijkens de omstandigheden van het geval, gezien de aard van
de gedraging en de omstandigheden waaronder deze is verricht, naar het oordeel van het hof minst
genomen zich willens en wetens blootgesteld aan de, naar algemene ervaringsregels, aanmerkelijke
kans dat door te schieten een of meer van de personen, die zich op of bij het terras voor het café [A]
bevonden, zouden worden gedood.

Naar het oordeel van het hof moet de kans aanmerkelijk worden geacht in die zin, dat in de gegeven
omstandigheden een reële, niet onwaarschijnlijke mogelijkheid bestond dat één of meerdere
personen door het projectiel in een vitaal orgaan zouden worden geraakt. Daarbij neemt het hof ook
in aanmerking dat de vechtpartij zich vlak voor het raam van het café afspeelde, het projectiel op een
(mans)hoogte van ongeveer 1,75 meter door de ruit waarachter werd gevochten, is afgevuurd,
verdachte, zoals hij ter terechtzitting in hoger beroep heeft verklaard, een ongeoefend schutter is en
ten slotte ook uit het OVC-gesprek tussen [slachtoffer 4] en [slachtoffer 6] volgt dat het slechts een
gelukkig toeval is dat niemand is geraakt.’

6. Blijkens het proces-verbaal van de terechtzitting in hoger beroep heeft de raadsman gepleit
overeenkomstig de inhoud van de door hem overgelegde pleitnota. Die pleitnota houdt voor zover van
belang het volgende in:

‘Noodweer?

De rechtbank komt tot de conclusie dat bewezen verklaard dient te worden dat er sprake is geweest
van een poging tot doodslag. Vervolgens vraagt de rechtbank zich terecht af of er dan geen sprake
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van was dat er uit noodweer is gehandeld. De rechtbank, en in het kielzog daarvan ook het OM,
beantwoordt die vraag ontkennend. Ik sluit mij daar niet zonder meer bij aan.

Het OM stelt dat de verdachte zich aan de situatie had kunnen onttrekken, zo lezen wij niet alleen in
het vonnis (pag. 8 sub 5), maar ook in de appèlmemorie (pag. 3 onderaan sub 2). De OvJ schrijft zelfs
sub 4: “in aanmerking genomen dat het hier niet ging om een aanranding van diens lijf maar van
anderen”. Met andere woorden: “Waar bemoeide verdachte zich mee?”

Ik adviseer de betreffende OvJ om art. 41 lid 1 Sr nog eens goed te lezen. Daar staat toch echt dat er
ook sprake kan zijn van “noodweer” indien je niet je eigen lijf doch andermans lijf verdedigt tegen een
ogenblikkelijke wederrechtelijke aanranding. Het argument “bemoei je er niet mee” gaat dan niet op.

Daarbij komt dat de drie slachtoffers van de excessieve mishandeling ook nog vrienden/kennissen van
de verdachte zijn. De OvJ schrijft wel in zijn memorie (sub 5.4) dat de verdachte en ook de slachtoffers
daar niets over hebben gezegd, maar uit het dossier blijkt wel dat [verdachte] ook president van de
Red Devils is geweest en derhalve de drie slachtoffers zeer wel kent. Maar daarnaast ben ik ook van
mening dat dit volstrekt niet terzake doet, want ook indien een wildvreemde zo wordt toegetakeld,
mag je er naar mijn mening niet zomaar werkloos bij staan toekijken met een houding dat “het je
allemaal niet aangaat”!

De vraag die wél terecht aan de orde is gesteld, is de vraag of het schieten niet disproportioneel is
geweest. Ook hier stelt het OM weer dat daar sprake van is omdat de verdachte “wist dat de politie
onderweg was” en dat de “verdachte eerst nog eens mee naar buiten loopt, vervolgens met de
agressors een gesprek heeft, waaruit geen angst, stress en paniek blijkt” (memorie pag. 3 onderaan).

Naar mijn mening snijdt ook dit volstrekt geen hout. Niet alleen heeft dit gesprek met de president
[slachtoffer 2] plaats ruim voordat de Bandidos beginnen te slaan, (n.b. op initiatief van diezelfde
president), maar het feit dat de politie onderweg was, doet er niet aan af dat onmiddellijk ingrijpen
gewenst was, nu de politie er nog niet was en, zoals wij in de stukken hebben kunnen lezen, pas
arriveerde toen alles alweer voorbij was. De politie zag de Bandidos nog net vertrekken toen zij
arriveerde.

God weet wat er was gebeurd indien er niet zou zijn gehandeld, zoals nu het geval is. Ik verwijs ook
hier naar het vonnis van de rechtbank op pag. 8, alwaar de rechtbank het commentaar van
[slachtoffer 4 en 6] memoreert, waar dezen aangeven dat als deze mishandelingen niet gestopt
waren, zij de slachtoffers mogelijk blijvend letsel zouden hebben laten oplopen, eventueel met de
dood tot gevolg.

Probeert u zich eens voor te stellen wat daar aan de hand was. We hebben de beelden gezien, zij
zitten in het dossier. Een man of 15 van de Bandidos krijgen het aan de stok met 3 leden van de Red
Devils. Dat is van meet af aan een ongelijke strijd. De drie Red Devils lijden het onderspit en krijgen
flinke klappen. In de verklaring van mijn cliënt heeft u kunnen lezen dat deze in paniek raakte. Tijdens
het verhoor door de politie, enkele weken later, raakt cliënt nog geëmotioneerd als hij er mee
geconfronteerd wordt. Ook de getuige [betrokkene 6] verklaart dat het er fors aan toe ging. Hij was
perplex, schrok erg en geeft aan dat hij zoiets nog nooit had meegemaakt.

Ik vind dat deze situatie een klassieke noodweersituatie oplevert. Wie er ook geschoten heeft, heeft
naar mijn stellige overtuiging gehandeld uit noodweer. Die persoon heeft willen bereiken dat het
stopte, dat die buitenproportionele afranseling van die drie Red Devils op zou houden. Wie weet hoe
het was afgelopen als er geen schot was gevallen waardoor de Bandidos gestaakt zijn.

Ook de rechtbank overweegt dat het gebruik van een vuurwapen in een geval als dit in beginsel niet
onredelijk is en de rechtbank acht ook aannemelijk dat de verdachte wilde afschrikken, gelet op het
feit dat er slechts één schot werd gelost. Er is geen gericht salvo afgegeven met de bedoeling iemand
te raken.

De rechtbank komt desalniettemin tot de conclusie dat er sprake is van disproportionaliteit omdat
[verdachte] in de visie van de rechtbank een alternatief had moeten kiezen door bijvoorbeeld via een
andere uitgang naar buiten te gaan en vervolgens in de lucht te schieten. Hoe dan ook ervoor zorgen
dat er niemand door het schot geraakt zou kunnen worden.

Ook dat acht ik discutabel. In ieder geval lees je tussen de regels van deze overweging door, de
worsteling die de rechtbank blijkbaar heeft gehad met het gegeven dat de rechters er enerzijds
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begrip voor hebben dat er gebruik is gemaakt van een pistool, maar dat er anderzijds dan wel eens
iemand bij geraakt had kunnen worden. De rechtbank lost dit op door een beroep op “noodweer” af
te wijzen, maar aan de andere kant wel “noodweerexces” aan te nemen.

In de overwegingen betreffende de noodweer ziet de rechtbank m.i. over het hoofd dat, zoals wij ook
in het dossier kunnen lezen en op de beelden zien, [betrokkene 1] de voordeur had afgesloten en dat
[verdachte] heeft geprobeerd om naar buiten te kunnen gaan met het pistool in zijn hand. Dat lukte
niet. Door de enorme en onmiddellijke stress van die situatie kwam het ook niet bij hem op om dan via
een andere uitgang naar buiten te lopen. Daarvoor gebeurde er teveel op dat moment. Kortom, het
alternatief dat de rechtbank noemt, was er in werkelijkheid niet.

Naar mijn mening was er wel degelijk sprake van een situatie waarin een noodzakelijke verdediging
van een anders lijf tegen een ogenblikkelijke wederrechtelijke aanranding, geboden was, in welke
situatie niet disproportioneel gehandeld is. Immers, hij kon niet anders, moest onmiddellijk handelen
en hij kon niet naar buiten op dat moment. Ik denk dan ook dat ontslag van rechtsvervolging wegens
“noodweer” hier zeker ook mogelijk zou zijn geweest.

Noodweerexces

De rechtbank heeft niet voor “noodweer” gekozen, maar wel aangenomen dat er sprake is van
noodweerexces. Dit is waar naar mijn mening alles een beetje samenkomt. De rechtbank overweegt
terecht dat hier de verdachte, die al zeer gestrest was, in paniek raakte en zich machteloos voelde
toen hij zag dat zijn vrienden door een overmacht van personen op zeer agressieve wijze werden
mishandeld.

Daardoor ontstond een situatie waarin de verdachte zodanig door emoties werd bevangen, dat er
sprake was van een hevige gemoedsbeweging, die maakte dat hij tot de gedragskeuzes is gekomen,
die hij heeft gemaakt. De rechtbank concludeert dat de verdachte geen schuld treft dat het zover is
gekomen dat hij met een vuurwapen op zodanige wijze een schot heeft gelost dat deze handeling,
achteraf bezien, moet worden gekwalificeerd als een poging tot doodslag.

Naar mijn mening is dit, geplaatst tegen de achtergrond van het voorgaande, een juiste conclusie van
de rechtbank. We kunnen inderdaad de ogen niet sluiten voor de enorme stress waar de schutter op
dat moment onder gebukt ging. Men moest vrezen voor lijf en leden van de drie slachtoffers, er
bestond uiteraard ook angst dat het geweld zich daarna wel eens naar binnen zou kunnen
verplaatsen en de kroeg kort en klein zou worden geslagen, waarmee al eerder gedreigd was.

Ik denk dan ook dat de rechtbank terecht “noodweerexces” aanwezig acht en mijn cliënt heeft
ontslagen van rechtsvervolging. Hetgeen het OM aanvoert in de appelmemorie doet daar niet aan af.
Het verbaast mij ook dat het O.M. thans ontkent dat er bij de verdachte sprake was van grote stress,
zeker daar waar ik in het p.v. van de zitting van 6 januari 2017 op pag. 5 (“De officier van justitie voert
aan”) lees dat hij aangeeft dat toen enkele leden van de Bandidos op 7 mei 2015 bij het café
verschenen, er stress bij de verdachte ontstond. Deze erkenning van die stress kan ik niet rijmen met
de botte ontkenning van die stress (bij de verdachte), die diezelfde OvJ in zijn memorie doet. Ik ben
blij dat de rechtbank wel de aanwezige stress bij de verdachte heeft onderkent.

Wij hebben ons neergelegd bij die conclusie van de rechtbank en niet geappelleerd.’

7. De raadsman heeft daar blijkens het proces-verbaal van het onderzoek ter terechtzitting onder
meer het volgende aan toegevoegd:

‘Bij de beoordeling of het handelen van de verdachte disproportioneel is geweest, moet bedacht
worden dat er is niet alleen geslagen is, maar dat er ook een motor met een gloeiend hete knalpijp
omgeduwd is.

Op de beelden is te zien dat de verdachte snel heen en weer loopt. Je ziet op de beelden geen
rustige man. Uit het proces-verbaal van de terechtzitting van de rechtbank van 6 januari 2017 blijkt
dat de officier van justitie heeft erkend dat verdachte gestrest was. De advocaat-generaal merkte
eerder op dat de verdachte vlak daarvoor nog rustig was. Ik vind dat niet raar. Als ze echt aan het
mishandelen gaan, slaat de stress toe, raakt de verdachte in paniek en voelt hij zich machteloos.’
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8. Het hof heeft het beroep op noodweer en noodweerexces als volgt samengevat en verworpen (met
weglating van een verwijzing naar een bewijsmiddel):

‘Strafbaarheid van het bewezen verklaarde

Ter terechtzitting heeft de raadsman overeenkomstig zijn pleitnota aangevoerd dat de verdachte,
ondanks dat hij ontkent te hebben geschoten, indien bewezenverklaard, subsidiair heeft gehandeld
uit noodweer, als bedoeld in art. 41, eerste lid, van het Wetboek van Strafrecht. De raadsman heeft
gesteld dat de verdachte, in geval van bewezenverklaring, zich geconfronteerd zag met een
ogenblikkelijke, wederrechtelijke aanranding, waartegen verdachte zich verdedigd heeft op een wijze
die in verhouding staat tot de ernst van de aanranding, onder meer gelet op het feit dat er geen
alternatieve wijze van verdedigen was.

(…)

Het hof overweegt dienaangaande het volgende.

Ingevolge art. 41, eerste lid, van het Wetboek van Strafrecht is niet strafbaar hij die een feit begaat,
geboden door de noodzakelijke verdediging van eigen of eens anders lijf, eerbaarheid of goed tegen
ogenblikkelijke, wederrechtelijke aanranding. 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 (vgl. HR 10
februari 2004, ECLI:NL:HR:2004:AN9913 en HR 22 maart 2016, ECLI:NL:HR:2016:456).

Voor noodweer is vereist dat de verdediging is gericht tegen een "ogenblikkelijke, wederrechtelijke
aanranding". 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.

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.

Aan de subsidiariteitseis is niet voldaan indien de verdachte zich niet behoefde te verdedigen en er
dus geen noodzaak tot verdediging bestond. 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 keuze van het verdedigingsmiddel en de wijze waarop het is
gebruikt, staan bij de beoordeling van de proportionaliteit centraal.

Het hof stelt - met de rechtbank - op grond van de processtukken en het onderzoek ter terechtzitting
de volgende feiten en omstandigheden vast.

Op 7 mei 2015 vonden er voor café [A] te Sittard uiterst grove mishandelingen van enkele personen
plaats door een overmacht van in een groep opererende personen. Daarbij werd gebruik gemaakt van
wapens waarmee zeer ernstige verwondingen kunnen worden veroorzaakt, zoals een boksbeugel.
Dat er onmiddellijk gevaar dreigde dat de drie mishandelde personen zeer zwaar lichamelijk letsel
zouden oplopen, heeft het hof via de camerabeelden, die buiten het café [A] opgenomen zijn, zelf
kunnen waarnemen. Ook uit het commentaar van [slachtoffer 6] en [slachtoffer 4] (…), dat als deze
mishandelingen niet gestopt waren, zij hun slachtoffers mogelijk blijvend letsel hadden bezorgd of hen
zelfs dood zouden hebben getrapt, leidt het hof af dat er een onmiddellijk gevaar dreigde dat de
mishandelde personen zwaar lichamelijk letsel zouden oplopen, eventueel met de dood tot gevolg.

De verdachte heeft bij het zien van deze mishandelingen een geladen pistool, dat hij onder de bar van
het café had liggen, gepakt en daarmee vanuit het café op manshoogte een projectiel door het raam
naar buiten afgevuurd, terwijl zich daar vlak achter een vechtende en dus bewegende groep mensen
bevond. Verdachte heeft verklaard dat hij het pistool wilde gebruiken ter afschrikking.
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Op grond van bovenstaande feiten en omstandigheden stelt het hof vast dat sprake was van een
ogenblikkelijke, wederrechtelijke aanranding van eens anders lijf door een groep van personen, die
voor de verdachte in redelijkheid beschouwd zodanig bedreigend is geweest dat deze kan worden
aangemerkt als een ogenblikkelijke aanranding in de zin van art. 41 Sr en waarbij voor verdachte een
noodzaak tot verdedigen van de anderen bestond. Van hem kon niet worden gevergd dat hij zich aan
deze aanranding zou onttrekken. Met de rechtbank acht het hof de keuze voor het gebruik van een
vuurwapen ter afschrikking, als verdedigingsmiddel tegen deze ogenblikkelijke, wederrechtelijke
aanranding, in beginsel niet onredelijk.

Het hof acht de wijze waarop verdachte het vuurwapen heeft gebruikt echter niet in een redelijke
verhouding staan tot de ernst van de aanranding. Van verdachte kon in redelijkheid worden gevergd
dat hij zich op een minder ingrijpende wijze tegen de hierboven beschreven aanranding zou hebben
verdedigd, een wijze waarbij kon worden uitgesloten dat iemand door een projectiel zou worden
geraakt. Verdachte had bijvoorbeeld vanuit het café op het raam kunnen bonzen en het vuurwapen
tonen, of naar buiten kunnen gaan - eventueel via een andere uitgang dan de door [betrokkene 1]
afgesloten toegangsdeur - en dreigen dat hij zou schieten als de groep zich niet meteen zou
verwijderen en hij had mogelijk een waarschuwingsschot (in de lucht) kunnen lossen. De stelling van
de raadsman dat er geen alternatieve wijze van verdedigen was, verwerpt het hof dan ook.

Verdachte heeft er echter voor gekozen zijn vuurwapen ter hand te nemen en vanuit het café op
manshoogte een projectiel door het raam af te vuren, terwijl zich vlak achter het raam een vechtende
en dus bewegende groep mensen bevond. Door op deze wijze gebruik te maken van het vuurwapen,
is verdachte buiten de grenzen van een noodzakelijke verdediging getreden. Het hof acht derhalve de
door verdachte gekozen wijze van reageren tegen de aanranding niet geboden en de aan het
verweer ten grondslag gelegde feitelijke toedracht leidt er dan ook toe dat het beroep op noodweer
niet slaagt.

Het beroep op noodweer wordt verworpen.

(…)

Strafbaarheid van de verdachte

Ter terechtzitting heeft de raadsman overeenkomstig zijn pleitnota aangevoerd dat de verdachte,
ondanks dat hij ontkent te hebben geschoten, indien bewezenverklaard, meer subsidiair heeft
gehandeld uit noodweerexces, als bedoeld in art. 41, tweede lid, van het Wetboek van Strafrecht. De
raadsman heeft in dit deel van het pleidooi gesteld dat de verdachte, door met een vuurwapen een
projectiel af te vuren, weliswaar de grenzen van een noodzakelijke verdediging heeft overschreden,
maar dat deze overschrijding het onmiddellijk gevolg is geweest van een door de ogenblikkelijke,
wederrechtelijke aanranding veroorzaakte, hevige gemoedsbeweging.

(…)

Het hof overweegt dienaangaande het volgende.

Van verontschuldigbare overschrijding van de grenzen van noodzakelijke verdediging kan, gezien de
onderhavige casus, slechts sprake zijn indien 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 is.

Ook in dat geval geldt dat in dat verband betekenis kan 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 (vgl. HR 10 februari 2004,
ECLI:NL:HR:2004:AN9913 en HR 22 maart 2016, ECLI:NL:HR:2016:456).

Uit het 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 gedraging, maar niet
dat geheel uitgesloten is dat andere factoren mede hebben bijgedragen aan het ontstaan van die
hevige gemoedsbeweging (vgl. HR 13 juni 2006, ECLI:NL:HR:2006:AW3569). Bij de beantwoording
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van de vraag of in een concreet geval van een "dergelijk onmiddellijk gevolg" sprake is geweest, kan
gewicht toekomen aan de mate waarin de grenzen van de noodzakelijke verdediging zijn
overschreden, alsmede aan de aard en de intensiteit van de hevige gemoedsbeweging (vgl. HR 8 april
2008, ECLI:NL:HR:2008:BC4459).

Onder het kopje ‘Strafbaarheid van het bewezen verklaarde’ is vastgesteld dat verdachte zich op het
moment van schieten geconfronteerd zag met een ogenblikkelijke, wederrechtelijke aanranding en dat
verdachte daarbij de grenzen van een noodzakelijke verdediging heeft overschreden.

Het hof ziet zich thans voor de vraag gesteld of aannemelijk is geworden dat verdachte als
onmiddellijk gevolg van een hevige, door die aanranding veroorzaakte, gemoedsbeweging verder is
gegaan dan geboden was.

Het hof overweegt als volgt.

Verdachte heeft verklaard dat hij al zeer gestrest was, in paniek is geraakt en zich machteloos voelde
toen hij zag dat zijn vrienden door een overmacht van personen op zeer agressieve wijze werden
mishandeld. Dat verdachte daardoor zo zeer door emoties werd bevangen dat bij hem sprake was
van een zodanige hevige gemoedsbeweging acht het hof echter niet aannemelijk. Verdachte reageert
zoals te zien is op de beelden opgenomen in het café (bestanden 1-4), beheerst. Nadat hij eerst naar
de afgesloten deur van het café is gelopen, loopt hij naar de bar en pakt onder de bar een
vuurwapen, gaat staan en pakt het met beide handen vast waarna hij vrijwel direct daarna schiet en
het projectiel vervolgens door de ruit van het café gaat op manshoogte van 1,75 meter. Vervolgens
loopt verdachte met het vuurwapen nogmaals naar de afgesloten deur. Buiten vluchten de aanvallers
weg en laten de slachtoffers achter. Aansluitend loopt verdachte naar de ruit om vervolgens enigszins
versneld met het vuurwapen naar de deur achterin het café te lopen die leidt naar de trap die loopt
naar een ruimte op de eerste verdieping. Op de beelden (bestand 4, beelden opgenomen op de
eerste verdieping boven het café) is te zien dat verdachte met het vuurwapen rustig de ruimte op de
eerste verdieping inloopt om vervolgens zonder vuurwapen terug te keren.

Na afloop van het incident heeft verdachte niet willen verklaren waar hij het betreffende vuurwapen
heeft gelaten, maar enkel in algemene bewoordingen aangegeven dat hij gestrest en in paniek was.

Naast de omstandigheid dat verdachte niet alleen op de beelden van het café beheerst, klaarblijkelijk
niet hevig geëmotioneerd, reageert op de mishandelingen buiten het café, heeft verdachte eveneens
blijkbaar na het afgaan van het vuurwapen ook de rust van geest om het vuurwapen te verbergen.

Verdachte heeft eerst ter terechtzitting in hoger beroep verklaard dat hij altijd rustig en weinig
geëmotioneerd overkomt en dat aan hem doorgaans niet te zien is hoe hij zich voelt. Zijn stelling is
kennelijk dat niet op basis van uiterlijkheden kan worden vastgesteld dat hij geen hevige
gemoedsbeweging onderging. Het hof stelt daartegenover dat niet alleen het optreden van verdachte
ten tijde van het schieten naar uiterlijke verschijningsvorm rustig en beheerst was, maar dat hij ook
direct in staat was stappen te ondernemen om het wapen weg te werken. Een dergelijk optreden
wijst er niet op dat verdachte overmand was door paniek en stress die zijn handelen compleet
beheersten. Dit verweer wordt dan ook verworpen.

Het hof acht het onder de genoemde omstandigheden niet aannemelijk dat de aard en de intensiteit
van de gemoedsbeweging van verdachte ten tijde van de gebeurtenis dusdanig waren, dat er bij
verdachte sprake is geweest van een zodanig hevige gemoedsbeweging zoals bedoeld in art. 41,
tweede lid, van het Wetboek van Strafrecht, dat de aldus veroorzaakte gemoedsbeweging van
doorslaggevend belang is geweest voor de door verdachte verrichte gedraging, zijnde het schieten
met het vuurwapen. Het hof verwerpt het verweer dan ook.

Op grond van de hiervoor vermelde feiten en omstandigheden is naar het oordeel van het hof
weliswaar aannemelijk geworden dat de verdachte de hem verweten gedraging(en) 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;
echter niet aannemelijk is geworden dat verdachte de grenzen van een noodzakelijke verdediging
heeft overschreden als een onmiddellijk gevolg van een hevige gemoedsbeweging door de
aanranding veroorzaakt.

Het beroep op noodweerexces wordt dan ook verworpen.’
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9. In het overzichtsarrest inzake noodweer en noodweerexces (HR 22 maart 2016,
ECLI:NL:HR:2016:456, NJ 2016/316 m.nt. Rozemond) heeft Uw Raad onder meer het volgende
overwogen (met weglating van voetnoten):

‘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 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.

(…)

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.

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. (…)

3.6.3. 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.

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.’

10. Het eerste middel klaagt dat het hof het beroep op noodweer ten onrechte, althans ontoereikend
gemotiveerd, heeft verworpen. Het tweede middel klaagt dat het oordeel van het hof dat de
verdachte een te zwaar middel heeft gekozen om zich te verdedigen tegen de vastgestelde
ogenblikkelijke en wederrechtelijke aanranding van eens anders lijf door een groep van personen,
gelet op hetgeen het hof heeft vastgesteld over de ernst van die aanranding, niet begrijpelijk is. De

Overzichtsarrest

Bespreking van het eerste en tweede middel
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middelen lenen zich voor een gezamenlijke bespreking.

11. De steller van het middel wijst er in de toelichting op het eerste middel op dat het hof heeft
geoordeeld dat niet is voldaan aan de proportionaliteitseis omdat van de verdachte in redelijkheid kon
worden gevergd dat hij zich op een minder ingrijpende wijze tegen de door het hof vastgestelde
aanranding zou hebben verdedigd. Volgens de steller van het middel heeft het hof daarmee
onvoldoende inzicht gegeven in zijn gedachtegang. Daarbij wordt verwezen naar HR 8 september
2009, ECLI:NL:HR:2009:BI3895, NJ 2010/391 m.nt. Buruma en HR 5 maart 2013,
ECLI:NL:HR:2013:BZ2950, NJ 2013/156. Indien het hof heeft geoordeeld dat eerst dan aan de
proportionaliteiteis is voldaan indien, naast de noodzaak van de verdediging als zodanig, ook de
noodzaak van de gekozen wijze van verdediging komt vast te staan, zou het hof een te strenge toets
hebben aangelegd. Daartoe wordt aangevoerd dat wat dit laatste betreft beslissend is of de
desbetreffende gedraging – als verdedigingsmiddel – niet in onredelijke verhouding staat tot de ernst
van de aanranding. Indien het hof die – juiste – maatstaf wel voor ogen heeft gehad, zou het hof
gelet op de door hem vastgestelde ernst van de aanranding, zijn oordeel dat de verdachte voor een
te zwaar middel heeft gekozen, nader hebben dienen te motiveren. Het hof zou er geen blijk van
hebben gegeven het gebruik van het verdedigingsmiddel te hebben afgewogen tegen de ernst van de
aanranding. Daardoor heeft het hof volgens de steller van het middel onvoldoende heeft gemotiveerd
waarom het gebruik van het verdedigingsmiddel de proportionaliteitstoets niet doorstaat.

12. De toelichting op het tweede middel keert zich tegen de overweging waarin het hof wijst op
minder ingrijpende wijzen van verdediging (op het raam bonzen en het vuurwapen tonen; naar buiten
gaan en dreigen te schieten; lossen van een waarschuwingsschot) die volgens het hof in aanmerking
kwamen. De steller van het middel klaagt dat uit het arrest van het hof niet blijkt dat er voor de
verdachte een andere mogelijkheid (dan via de door [betrokkene 1] afgesloten toegangsdeur)
bestond om het café te verlaten en alsdan, door op een andere wijze het vuurwapen te hanteren, op
een effectieve wijze [betrokkene 2], [betrokkene 3] en [betrokkene 4] te verdedigen. Dat het kloppen
op het raam en het daarbij tonen van het vuurwapen een effectieve verdediging zou opleveren tegen
de ernstige aanranding, zou niet zonder meer begrijpelijk zijn, nu het de vraag zou zijn of de bij de
vechtpartij betrokken personen dit zouden meekrijgen. Het oordeel van het hof dat het vanuit het café
op manshoogte door het raam afvuren van een projectiel niet proportioneel is, is daarom volgens de
steller van het middel niet begrijpelijk.

13. Het hof heeft vastgesteld dat sprake was van een ogenblikkelijke, wederrechtelijke aanranding
van eens anders lijf door een groep van personen, die voor de verdachte in redelijkheid beschouwd
zodanig bedreigend is geweest dat deze kan worden aangemerkt als een ogenblikkelijke aanranding
in de zin van art. 41 Sr, waarbij voor de verdachte een noodzaak tot verdedigen van de anderen
bestond en van hem niet kon worden gevergd dat hij zich aan deze aanranding zou onttrekken. Het
hof heeft geoordeeld dat de keuze voor het gebruik van een vuurwapen ter afschrikking, als
verdedigingsmiddel tegen deze ogenblikkelijke, wederrechtelijke aanranding, in beginsel niet
onredelijk is. Het hof heeft echter geoordeeld dat de wijze waarop de verdachte het vuurwapen heeft
gebruikt niet in een redelijke verhouding staat tot de ernst van de aanranding. Van de verdachte kon
volgens het hof in redelijkheid worden gevergd dat hij zich op een minder ingrijpende wijze tegen de
aanranding zou hebben verdedigd, ‘een wijze waarbij kon worden uitgesloten dat iemand door een
projectiel zou worden geraakt’. Het hof heeft in dit verband overwogen dat de verdachte bijvoorbeeld
vanuit het café op het raam had kunnen bonzen en het vuurwapen had kunnen tonen, of dat hij naar
buiten had kunnen gaan – eventueel via een andere uitgang dan de door [betrokkene 1] afgesloten
toegangsdeur – en had kunnen dreigen dat hij zou schieten als de groep zich niet meteen zou
verwijderen. Het hof overweegt voorts dat de verdachte mogelijk een waarschuwingsschot (in de
lucht) had kunnen lossen. Op grond daarvan heeft het hof de stelling van de raadsman dat er geen
alternatieve wijze van verdedigen was verworpen. Het hof heeft vervolgens overwogen dat de
verdachte er echter voor heeft gekozen zijn vuurwapen ter hand te nemen en vanuit het café op
manshoogte een projectiel door het raam af te vuren, terwijl zich vlak achter het raam een vechtende
en dus bewegende groep mensen bevond. Het hof heeft geoordeeld dat de verdachte, door op deze
wijze gebruik te maken van het vuurwapen, buiten de grenzen van een noodzakelijke verdediging is
getreden en dat de door verdachte gekozen wijze van reageren tegen de aanranding niet geboden
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was.

14. Anders dan de steller van het middel meen ik dat het hof niet onvoldoende inzicht heeft gegeven
in zijn gedachtegang. Ik lees in het bestreden arrest niet dat het hof (mogelijk) heeft geoordeeld dat
eerst dan aan de proportionaliteiteis is voldaan indien, naast de noodzaak van de verdediging als
zodanig, ook de noodzaak van de gekozen wijze van verdediging komt vast te staan. De
overwegingen van het hof in de onderhavige zaak verschillen van de overwegingen van het hof in de
zaken die aanleiding gaven tot de door de steller van het middel genoemde arresten van Uw Raad
van 8 september 2009 en 5 maart 2013. In de eerstgenoemde zaak had het hof geoordeeld dat niet
was voldaan aan de proportionaliteiteis omdat het niet overtuigd was van ‘de noodzaak dat de
verdachte de aangever (…) met kracht met gebalde vuist op het gezicht moest slaan om zichzelf te
ontzetten’ (rov. 2.6). Die overweging duidde erop dat het hof van oordeel was dat de noodzaak van
de gekozen wijze van verdediging (het met kracht met gebalde vuist op het gezicht slaan) moest komen
vast te staan.

15. De overweging van het hof in de onderhavige zaak, voor zover inhoudend dat van de verdachte in
redelijkheid kon worden gevergd dat hij zich op een minder ingrijpende wijze tegen de aanranding
zou hebben verdedigd, vertoont meer gelijkenis met hetgeen het hof had overwogen in de zaak die
leidde tot het arrest van 5 maart 2013. In die zaak had het hof overwogen dat de verdachte
disproportioneel heeft gehandeld ‘nu er naar het oordeel van het hof andere – minder ingrijpende –
mogelijkheden voor de verdachte open stonden om aan voornoemde aanranding een einde te maken’
(rov. 2.4). In de onderhavige zaak heeft het hof het handelen van de verdachte evenwel niet
disproportioneel geacht op de enkele grond dat van hem in redelijkheid kon worden gevergd dat hij
zich op een minder ingrijpende wijze tegen de aanranding zou hebben verdedigd. Het hof heeft
immers ook overwogen dat de wijze waarop de verdachte het vuurwapen heeft gebruikt niet in een
redelijke verhouding staat tot de ernst van de aanranding. Daaruit volgt dat het hof toepassing heeft
gegeven aan de juiste maatstaf (vgl. rov. 3.5.3. van het overzichtsarrest). Ik wijs er voorts op dat het
hof tevens heeft overwogen dat de proportionaliteitseis betrekking heeft op de vraag of de gekozen
wijze van verdediging tegen de aanranding geboden was, dat deze eis 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 en dat de keuze van het verdedigingsmiddel en de wijze waarop
het is gebruikt bij de beoordeling van de proportionaliteit centraal staan. Die overwegingen geven,
gelet op rov. 3.5.1 en 3.5.3 van het overzichtsarrest, evenmin blijk van een miskenning van de hier toe
te passen maatstaf. De klacht dat het hof er geen blijk van heeft gegeven het gebruik van het
verdedigingsmiddel te hebben afgewogen tegen de ernst van de aanranding faalt dan ook bij gebrek
aan feitelijke grondslag.

16. Ten aanzien van de klacht dat het oordeel van het hof dat de verdachte een te zwaar middel heeft
gekozen om zich te verdedigen niet begrijpelijk is dan wel ontoereikend is gemotiveerd, gelet op
hetgeen het hof heeft vastgesteld over de ernst van de aanranding, merk ik het volgende op.

17. De raadsman heeft aan het beroep op noodweer(exces), kort gezegd, ten grondslag gelegd dat
voor het café [A] sprake was van een excessieve mishandeling door een overmacht van personen,
waarbij van meet af aan sprake was van een ongelijke strijd tussen enerzijds een groep van
ongeveer vijftien leden van de Bandidos en anderzijds drie leden van de Red Devils, en dat de
verdachte, die zich in het café bevond en op dat moment niet naar buiten kon, daarom onmiddellijk
moest handelen.

18. Blijkens de bewijsvoering heeft het hof onder meer het volgende vastgesteld. Op 7 mei 2015
bevond een groep van ongeveer vijftien à twintig leden van motorclub Bandidos zich buiten café [A] in
Sittard. Buiten het café bevonden zich ook [betrokkene 2], [betrokkene 3] en [betrokkene 4], drie
leden van motorclub Red Devils. Op enig moment, nadat iemand had geroepen dat Sittard van de
Bandidos is, werden [betrokkene 2], [betrokkene 3] en [betrokkene 4] door leden van de groep
Bandidos naar de grond gewerkt en geslagen, geschopt en getrapt. [betrokkene 3] is daarbij op zijn
rug gevallen en heeft ongeveer tien keer een klap op zijn hoofd gekregen; [betrokkene 4] werd door
iemand met geschoeide voet op zijn hoofd besprongen. [betrokkene 2] werd geslagen en getrapt. In
een opgenomen vertrouwelijk gesprek tussen [slachtoffer 4] en [slachtoffer 6], twee van de bij de
mishandeling betrokken leden van de Bandidos, heeft eerstgenoemde gezegd: ‘Bij mij zitten geen
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knokkels meer zie je, alleen van het knokken. Ik heb ook ene flink te pakken gehad, heb je dat
gezien?...die heb ik op zijn kóp staan stampen’. De gealarmeerde politie trof [betrokkene 2] en
[betrokkene 3] zittend op de grond aan met diverse verwondingen in het gelaat. De vervolgens
aangetroffen [betrokkene 4] bleek eveneens in het gelaat gewond.

19. Mede op grond van het voorgaande heeft het hof vastgesteld dat er voor het café uiterst grove
mishandelingen van enkele personen plaatsvonden door een overmacht van in een groep opererende
personen, waarbij gebruik gemaakt werd gemaakt van wapens waarmee zeer ernstige verwondingen
kunnen worden veroorzaakt, zoals een boksbeugel, en dat er onmiddellijk gevaar dreigde dat de drie
mishandelde personen zeer zwaar lichamelijk letsel zouden oplopen. In dit verband heeft het hof ook
uit het commentaar van [slachtoffer 6] en [slachtoffer 4], inhoudend dat als deze mishandelingen niet
gestopt waren, zij hun slachtoffers mogelijk blijvend letsel hadden bezorgd of hen zelfs dood zouden
hebben getrapt, afgeleid dat er een onmiddellijk gevaar dreigde dat de mishandelde personen zwaar
lichamelijk letsel zouden oplopen, eventueel met de dood tot gevolg.

20. Gelet op de aldus door het hof vastgestelde ernst van de aanranding acht ik ’s hofs oordeel dat de
wijze waarop de verdachte het vuurwapen heeft gebruikt niet in een redelijke verhouding staat tot de
ernst van de aanranding, niet zonder meer begrijpelijk. De door de verdachte gekozen wijze van
verdediging – door ‘vanuit het café op manshoogte een projectiel door het raam af te vuren, terwijl
zich vlak achter het raam een vechtende en dus bewegende groep mensen bevond’ – was weliswaar
potentieel dodelijk voor de in de bewezenverklaring bedoelde leden van de Bandidos die zich achter
het raam bevonden, maar daar staat tegenover dat in de vaststellingen van het hof besloten ligt dat
ook jegens [betrokkene 2], [betrokkene 3] en [betrokkene 4] potentieel dodelijk geweld werd
toegepast door leden van de groep Bandidos. Het hof heeft immers vastgesteld dat er een
onmiddellijk gevaar dreigde dat zij zeer zwaar lichamelijk letsel zouden oplopen, eventueel met de dood
tot gevolg. Hierbij neem ik voorts in aanmerking de overmacht van de groep Bandidos (vijftien à twintig
tegen drie), de aard van het tegen de leden van de Red Devils toegepaste geweld (het naar de grond
brengen en slaan, schoppen en trappen, waarbij één van hen op zijn rug is gevallen en meerdere
klappen op het hoofd kreeg en een ander met geschoeide voet op het hoofd werd besprongen) en
het gebruik van wapens (zoals een boksbeugel). Ik merk hierbij nog op dat het hof niet heeft
vastgesteld dat [betrokkene 2], [betrokkene 3] of [betrokkene 4] gewapend was.

21. Bij het voorgaande neem ik in aanmerking dat Uw Raad bij de toetsing aan de proportionaliteitseis
spreekt over een ‘tot terughoudendheid nopende’ maatstaf; het gaat er niet om of de verdediging
optimaal is geweest. De toetsing aan deze eis strekt ertoe ‘wanverhoudingen’ buiten de
noodweerbevoegdheid te houden, om in ieder geval ‘excessen’ eruit te zeven.1 Dat van een dergelijke
wanverhouding sprake is volgt naar het mij voorkomt niet zonder meer uit ’s hofs vaststellingen.2

22. Ook ’s hofs oordeel dat van de verdachte in redelijkheid kon worden gevergd dat hij zich op een
minder ingrijpende wijze tegen de aanranding zou hebben verdedigd acht ik niet zonder meer
begrijpelijk. Ik neem hierbij in het bijzonder het door het hof vastgestelde onmiddellijke gevaar voor
zeer zwaar lichamelijk letsel, eventueel met de dood tot gevolg, in aanmerking. Het tegen [betrokkene
2], [betrokkene 3] en [betrokkene 4] toegepaste geweld vond buiten het café plaats, terwijl de
verdachte zich in het café bevond waarvan de toegangsdeur door [betrokkene 1] was afgesloten. Het
hof heeft voorts aan de hand van de camerabeelden (bestand 1) vastgesteld dat het geweld vanaf
20.00.43 uur plaatsvond en dat de verdachte om 20.01.08 uur (tijdsaanduidingen op de beelden) het
schot door het raam heeft gelost. Aldus vonden de door het hof vastgestelde uiterst grove
mishandelingen door een overmacht van personen op het moment waarop de verdachte het schot
loste reeds gedurende 25 seconden plaats. ’s Hofs kennelijk oordeel dat het op het raam (van dubbel
glas) bonzen en tonen van het vuurwapen in die situatie een effectief alternatief was, is niet zonder
meer begrijpelijk reeds omdat zonder nadere toelichting, die ontbreekt, onvoldoende vaststaat dat de
vijftien tot twintig bij de vechtpartij betrokken leden van de Bandidos dat zouden hebben
meegekregen. Met het andere door het hof genoemde alternatief, het via een andere uitgang naar
buiten gaan (en het vervolgens dreigen met schieten dan wel lossen van een waarschuwingsschot),
zou enige tijd gemoeid zijn.3 Gelet daarop valt niet zonder meer in te zien dat de door het hof
genoemde minder ingrijpende wijzen van verdediging in het onderhavige geval een effectieve
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verdediging hadden gevormd tegen de ogenblikkelijke wederrechtelijke aanranding van [betrokkene
2], [betrokkene 3] en [betrokkene 4] en tegen het onmiddellijk gevaar dat daarbij voor hen bestond
op het oplopen van potentieel dodelijk letsel. Het hof heeft niet vastgesteld dat aan de verdachte in
het café, waar hij zich bevond, een ander effectief en minder ingrijpend verdedigingsmiddel ter
beschikking stond (zoals het lossen van een waarschuwingsschot in de lucht). Ik wijs daarbij nog op
het voorgaande randnummer en voeg daaraan toe dat recht dient worden gedaan aan de
psychologische werkelijkheid van de verdachte ten tijde van de aanranding, die zich ongevraagd en
onverwacht bevond in een situatie waarin hij verdedigend moest optreden tegen potentieel dodelijk
geweld.4

23. Gelet op het voorgaande is het oordeel van het hof dat de verdachte een te zwaar middel heeft
gekozen om zich te verdedigen niet zonder meer begrijpelijk. De verwerping van het beroep op
noodweer is daarom ontoereikend gemotiveerd.

24. Het eerste en tweede middel slagen.

25. Voor het geval Uw Raad daar anders over zou oordelen, bespreek ik ook het derde middel.

26. Het derde middel klaagt dat het hof het beroep op noodweerexces ten onrechte, althans
ontoereikend of onbegrijpelijk gemotiveerd, heeft verworpen.

27. De steller van het middel leidt uit de overwegingen van het hof af dat het hof niet aannemelijk
acht dat de verdachte als gevolg van de door de aanranding veroorzaakte hevige gemoedsbeweging
verder is gegaan dan geboden. Indien het hof heeft vastgesteld dat er geen sprake was van een door
de aanranding veroorzaakte hevige gemoedsbeweging, is dat oordeel volgens de steller van het
middel niet begrijpelijk, gelet op hetgeen is vastgesteld omtrent de ernst van de aanranding. Indien
het hof weliswaar een door de aanranding veroorzaakte hevige gemoedsbeweging aannemelijk heeft
geacht, maar niet aannemelijk heeft geacht dat de verdachte als onmiddellijk gevolg van die hevige
gemoedsbeweging verder is gegaan dan geboden was, is het oordeel van het hof – zo begrijp ik –
ontoereikend gemotiveerd omdat het hof over het ontbreken van dit verband niets heeft vastgesteld.

28. Het hof wijst erop dat op de in het café opgenomen beelden te zien is dat de verdachte ‘beheerst’
reageert en dat de verdachte, nadat hij heeft geschoten, met het vuurwapen ‘rustig’ de ruimte op de
eerste verdieping inloopt om vervolgens zonder vuurwapen terug te keren. Verder overweegt het hof
dat de verdachte na afloop van het incident ‘enkel in algemene bewoordingen’ heeft aangegeven dat
hij gestrest en in paniek was. In dit verband wijst het hof erop dat, naast de omstandigheid dat de
verdachte niet alleen op de beelden van het café ‘beheerst, klaarblijkelijk niet hevig geëmotioneerd’
reageert op de mishandelingen buiten het café, de verdachte blijkbaar na het afgaan van het
vuurwapen ook ‘de rust van geest’ heeft om het vuurwapen te verbergen. Het hof gaat voorts in op
de stelling van de verdachte dat niet op basis van uiterlijkheden kan worden vastgesteld dat hij ‘geen
hevige gemoedsbeweging onderging’. Daar stelt het hof tegenover dat niet alleen het optreden van
de verdachte ten tijde van het schieten naar de uiterlijke verschijningsvorm ‘rustig en beheerst’ was,
maar dat hij ook direct in staat was stappen te ondernemen om het wapen weg te werken. Deze
overwegingen wijzen erop dat het hof heeft geoordeeld dat het bestaan van een hevige
gemoedsbeweging niet aannemelijk is geworden.

29. Het hof overweegt ook dat het optreden van de verdachte er niet op wijst dat de verdachte
‘overmand’ was door paniek en stress die zijn handelen ‘compleet beheersten’. En in reactie op de
verklaring van de verdachte dat hij al zeer gestrest was, in paniek is geraakt en zich machteloos
voelde toen hij zag dat zijn vrienden door een overmacht van personen op zeer agressieve wijze
werden mishandeld, overweegt het hof dat het niet aannemelijk acht dat de verdachte daardoor ‘zo
zeer door emoties werd bevangen dat bij hem sprake was van een zodanige hevige

Bespreking van het derde middel
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gemoedsbeweging’. Die overwegingen zijn minder eenduidig. Het hof acht het vervolgens niet
aannemelijk dat ‘de aard en de intensiteit van de gemoedsbeweging van verdachte ten tijde van de
gebeurtenis dusdanig waren, dat er bij verdachte sprake is geweest van een zodanig hevige
gemoedsbeweging zoals bedoeld in art. 41, tweede lid, van het Wetboek van Strafrecht, dat de aldus
veroorzaakte gemoedsbeweging van doorslaggevend belang is geweest voor de door verdachte
verrichte gedraging, zijnde het schieten met het vuurwapen’. Met name die laatste overweging duidt
erop dat het hof het bestaan van een hevige gemoedsbeweging bij de verdachte aannemelijk heeft
geacht, maar niet aannemelijk heeft geacht dat die gemoedsbeweging van doorslaggevend belang is
geweest voor de verweten gedraging (vgl. rov. 3.6.3 van het overzichtsarrest).

30. Aan de steller van het middel kan worden toegegeven dat de verwerping van het beroep op
noodweerexces aldus niet uitblinkt in helderheid. Ik begrijp de overwegingen van het hof, in hun
geheel bezien, evenwel aldus dat het hof enerzijds aannemelijk heeft geacht dat de mishandeling die
buiten het café plaatsvond bij de verdachte emoties heeft opgeroepen – en dat in zoverre van een
hevige gemoedsbeweging als bedoeld in art. 41, tweede lid, Sr kan worden gesproken – maar dat
anderzijds gelet op de wijze van optreden van de verdachte tijdens en direct na het schieten, onder
meer bij het wegwerken van het wapen, niet aannemelijk is dat de aard en de intensiteit van die
gemoedsbeweging dusdanig waren dat de gemoedsbeweging voor het schieten van doorslaggevend
belang was. En dat daarom niet aannemelijk is geworden dat de verdachte de grenzen van een
noodzakelijke verdediging heeft overschreden als een onmiddellijk gevolg van een hevige
gemoedsbeweging door de aanranding veroorzaakt.

31. Dat oordeel – van feitelijke aard5 – is niet onbegrijpelijk. Daaraan doet niet af dat, zoals de steller
van het middel nog aanvoert, het hof betekenis heeft toegekend aan het wegwerken van het wapen
op een moment waarop de aanranding beëindigd was en de aanranders weg waren. Bij zijn oordeel
dat niet aannemelijk is dat het handelen van de verdachte het onmiddellijk gevolg is geweest van een
hevige gemoedsbeweging veroorzaakt door de daaraan voorafgaande aanranding kan de
feitenrechter in voorkomende gevallen betrekken dat het handelen van de verdachte blijk geeft van
een zekere rationaliteit en doelgerichtheid.6 Met de overweging dat de verdachte de rust van geest
heeft gehad om het wapen te verbergen heeft het hof tot uitdrukking gebracht dat op dat moment bij
de verdachte van een zekere rationaliteit en doelgerichtheid sprake was. En het hof heeft
klaarblijkelijk geoordeeld dat, gelet op het korte tijdsverloop tussen het schieten en het verbergen
van het wapen, daarvan ook sprake is geweest op het moment waarop de verdachte het schot loste.
Dat oordeel is niet onbegrijpelijk en kan, als verweven met waarderingen van feitelijke aard, in
cassatie niet verder getoetst worden.7

32. Het derde middel faalt.

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

34. Deze conclusie strekt tot vernietiging van het arrest van het hof en tot terugwijzing van de zaak
naar het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch teneinde op het bestaande hoger beroep opnieuw te worden
berecht en afgedaan.

De Procureur-Generaal

bij de Hoge Raad der Nederlanden
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Vgl. J. de Hullu, Materieel strafrecht, 7e druk, Wolters Kluwer: Deventer 2018, p. 329-330. De Hullu
merkt tevens op dat een wat ruimhartiger toetsing van de proportionaliteit ook past bij het
rechtsordehandhavingsaspect van noodweer. Zie in dit verband ook R. ter Haar, 'Grondslag en grenzen
van noodweer(exces)', Boom Strafblad 2020-4, p. 185-192, die stelt dat de rechtsordehandhaving als
grondslag voor noodweer meebrengt dat het verdedigend optreden ‘best (een stuk) steviger’ mag zijn
‘dan (de ernst van) de aanval’ en dat een wanverhouding tussen verdediging en aanval niet te snel
mag worden aangenomen, ‘gelet op het feit dat de aanvaller zelf de situatie in het leven heeft
geroepen’. De belangen van de aanvaller ‘zijn weliswaar niet geheel verdwenen, maar ten opzichte
van de verdediger wel sterk verminderd’ (p. 187). Omdat de aanvaller ‘weet dat hij wel eens te maken
kan krijgen met een verdedigend optreden dat zwaarder kan zijn dan zijn aanval’ behoeft volgens Ter
Haar van een evenwicht tussen aanval en verdediging geen sprake te zijn (p. 189).

Zie bijvoorbeeld ook – ik beperk mij tot enkele arresten die Uw Raad de afgelopen jaren heeft
gewezen – HR 30 mei 2017, ECLI:NL:HR:2017:973, NJ 2017/250; HR 27 juni 2017,
ECLI:NL:HR:2017:1162, NJ 2018/131 m.nt. Wolswijk; HR 26 maart 2019, ECLI:NL:HR:2019:434; HR 19
november 2019, ECLI:NL:HR:2019:1804; HR 19 november 2019, ECLI:NL:HR:2019:1813; HR 14 april
2020, ECLI:NL:HR:2020:512, NJ 2020/176 en HR 27 oktober 2020, ECLI:NL:HR:2020:1685.

De overweging van het hof inzake het waarschuwingsschot is niet helemaal duidelijk; grammaticaal
is niet uitgesloten dat het hof ook aan de mogelijkheid van een waarschuwingsschot vanuit het café
heeft gedacht. De rechtbank spreekt in het vonnis evenwel over het ‘via een andere uitgang (…) toch
naar buiten kunnen lopen en vervolgens een schot in de lucht kunnen lossen als waarschuwing’ (p. 8).
Aannemelijk lijkt dat het hof hetzelfde op een iets andere manier heeft willen zeggen. Ik neem daarbij
in aanmerking dat een schot vanuit het café eerst toch ook door het dubbele glas had gemoeten, en
dat het daarom minder voor de hand ligt een dergelijk schot als ‘waarschuwingsschot (in de lucht)’
aan te duiden.

Vgl. De Hullu, a.w., p. 330.

Vgl. HR 12 december 2017, ECLI:NL:HR:2017:3120, rov. 2.3.2 en HR 22 maart 2016,
ECLI:NL:HR:2016:456, NJ 2016/316 m.nt. Rozemond, rov. 5.2. Zie ook reeds HR 22 november 1949,
ECLI:NL:HR:1949:53, NJ 1950/179 m.nt. Röling (derde middel).

Vgl. HR 27 mei 2008, ECLI:NL:HR:2008:BC6794, NJ 2008/510 m.nt. Borgers, rov. 3.4.3 alsmede de
conclusie van A-G Machielse voor HR 13 november 2018, ECLI:NL:HR:2018:2093 (randnummer 3.6) die
erop wijst dat door die doelgerichtheid en rationaliteit ‘het belang van de hevige gemoedsbeweging
voor de overschrijding van de grenzen naar de achtergrond wordt gedrongen’. Zie ook HR 19 mei
2020, ECLI:NL:HR:2020:904, rov. 2.4 (gestructureerd handelen) en HR 16 juni 2020,
ECLI:NL:HR:2020:1054, NJ 2020/383 m.nt. Jörg, rov. 2.5.2 (gericht en beheerst schieten). Vgl. voorts
HR 20 maart 2012, ECLI:NL:HR:2012:BU7349, NJ 2012/520 m.nt. Keulen, rov. 3.5 (berekening).

Vgl. ook de conclusie van plv. A-G Paridaens voor HR 26 juni 2018, ECLI:NL:HR:2018:988
(randnummer 29). Ik merk hierbij volledigheidshalve nog op dat het hof niet heeft miskend dat ‘bewust
handelen’ niet zonder meer onverenigbaar is met ‘een hevige gemoedsbeweging’ als bedoeld in art.
41, tweede lid, Sr. Zie in verband daarmee HR 4 februari 2020, ECLI:NL:HR:2020:195, NJ 2020/262
m.nt. Jörg.
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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
Arnhem, van 31 juli 2018, nummer 21/004795-16, in de strafzaak

tegen

[verdachte],

geboren te [geboorteplaats] op [geboortedatum] 1976,

hierna: de verdachte.

Het beroep is ingesteld door de verdachte. Namens deze heeft J.P.W. Temminck Tuinstra, advocaat te
Amsterdam, bij schriftuur cassatiemiddelen 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 cassatieberoep.

De raadsvrouw van de verdachte heeft daarop schriftelijk gereageerd.

Het cassatiemiddel klaagt over de verwerping door het hof van het beroep op noodweerexces.

Ten laste van de verdachte is bewezenverklaard dat:

“hij op 28 mei 2016 te Utrecht ter uitvoering van het door verdachte voorgenomen misdrijf om aan
[slachtoffer] opzettelijk zwaar lichamelijk letsel toe te brengen, voornoemde [slachtoffer] meerdere
malen, met een bezemsteel, op het hoofd en op het lichaam heeft geslagen, terwijl de uitvoering
van dat voorgenomen misdrijf niet is voltooid.”

Volgens het proces-verbaal van de terechtzitting in hoger beroep heeft de raadsvrouw van
de verdachte daar het woord gevoerd overeenkomstig de pleitnota die aan het proces-
verbaal is gehecht. Deze pleitnota houdt in:

“Het is alleszins aannemelijk dat door de gewelddadige aanval van [slachtoffer] en zijn
vernielingen, die een noodweersituatie in het leven hebben geroepen, bij cliënt een hevige
gemoedsbeweging is ontstaan die tot de aan cliënt verweten gedragingen hebben geleid.

Cliënt stond bloot aan een van buitenkomende drang waaraan hij redelijkerwijs geen
weerstand kon en onder deze omstandigheden ook niet hoefde bieden.

Op het moment dat [slachtoffer] de deur uit gewerkt was, was de aanval nog niet voorbij.
Die duurde nog voort, aangezien [slachtoffer] nog altijd zichtbaar geëmotioneerd en
dreigend voor de winkel van cliënt stond. [slachtoffer] ontkent niet dat hij er nog voor bleef
staan (zie p. 22).

Maar ook als dit niet het geval zou zijn geweest, was in de winkel hoe dan ook sprake van

1 Procesverloop in cassatie

2 Beoordeling van het tweede cassatiemiddel

819



2.3.2

een noodweersituatie. Er is letterlijk op cliënt ingeslagen en ingestoken, met een stomp
voorwerp, namelijk een schroevendraaier, waarmee diep in de huid binnendringen extra
pijnlijk moet zijn geweest en meer risico op ontsteking en lelijk littekenweefsel met zich
bracht. [slachtoffer] bleef zichtbaar de aanval maar door en door zetten, terwijl hij cliënt en
zijn nieuwe partner en dochter op dat moment ook nog eens met de dood bedreigde, en
[slachtoffer] aankondigde zijn winkel in brand te willen steken. Ook de goederen van de
klanten van cliënt waren niet veilig.

Alles speelde zich af binnen ongeveer een minuut, dus in een zeer kort tijdsbestek.

Cliënt komt voor zover geen geslaagd beroep op noodweer gedaan kan worden, een beroep
op noodweer exces toe vanwege alle feiten en omstandigheden zoals zojuist genoemd met
daarbij genomen het grote verdriet dat cliënt toch al had op dat moment vanwege het feit
dat hij van zijn ex partner zijn zoon niet meer mocht zien, terwijl die voorheen de
weekenden bij hem, zijn nieuwe partner en dochter doorbracht. De wederrechtelijke
aanranding door [slachtoffer] in zijn eigen winkel op de dag dat hij weer nul op rekest kreeg
van zijn ex partner, heeft bij cliënt ontegenzeggelijk een hevige gemoedsbeweging doen
ontstaan.

Dit maakt dat voor zover cliënt de grenzen van de noodzakelijke verdediging zou hebben
overschreden op het moment dat hij de bezem in zijn hand nam en op [slachtoffer] af is
gegaan, en harder en frequenter heeft geslagen dan proportioneel zou zijn geweest op dat
moment, dit niet aan zijn schuld te wijten is. Daarom verzoek ik u cliënt vrij te spreken, dan
wel te ontslaan van alle rechtsvervolging.

(...)

Het is uit de beelden duidelijk af te lezen dat cliënt er in de winkel alles aan doet om zich te
beheersen. Maar op het laatst lijkt er ook bij hem iets te knappen, zoveel is aannemelijk, ook
omdat cliënt zich juist hetgeen zich voor de winkel heeft afgespeeld met de bezem niet goed
voor de geest kan halen. Bij de politierechter verklaarde hij: ‘Toen ik de camerabeelden zag,
heb ik gezien dat ik een bezem heb gepakt.’ (pv d.d. 30 augustus 2016, p. 3). Client
herinnert zich ook niet de klant die hem probeerde tegen te houden (zie idem, p. 4). Ook dit
is indicatief voor het feit dat sprake was van een hevige gemoedsbeweging en dat daardoor
niet van cliënt gevergd kon worden anders te handelen op het moment dat hij de bezem
pakte en er de winkel mee uit liep.”

Het hof heeft het aangevoerde als volgt verworpen:

“Het hof gaat voor de feitelijke gang van zaken op 28 mei 2016 te Utrecht uit van:
De camerabeelden die vertoond zijn ter zitting van het hof op dinsdag 17 juli 2018. Het hof
heeft op die beelden, afkomstig van een camera in de winkel van verdachte, het volgende,
zakelijk weergegeven, waargenomen:

Aangever [slachtoffer] komt de belwinkel binnenlopen en na een woordenwisseling slaat
[slachtoffer] verdachte, in reactie daarop gooit verdachte spullen van achter de toonbank
naar [slachtoffer]. [slachtoffer] tracht verdachte nogmaals te slaan, graait een klein
schroevendraaiertje van de toonbank en steekt verdachte daarmee ten minste eenmaal in
zijn rug. Even later haalt hij wederom uit richting verdachte en gooit goederen naar
verdachte, waaronder het kleine schroevendraaiertje. Vervolgens loopt verdachte in de
richting van [slachtoffer] en nemen beiden een gevechtshouding aan. Verdachte probeert
zich te verdedigen en [slachtoffer] naar de uitgang te duwen, dan wel te slaan. Verdachte
slaat [slachtoffer] en vervolgens verlaat [slachtoffer] de winkel, verdachte verlaat ook een
ogenblik de winkel en keert dan terug in de winkel en hij doet de voordeur van de winkel
dicht. Verdachte kijkt in het rond en pakt vervolgens een bezem. Een klant die nog in de
winkel is probeert verdachte tegen te houden door de toegangsdeur dicht te houden.
Verdachte duwt de klant opzij, opent de deur en loopt met de bezem in zijn hand de winkel
uit.

Na enige tijd komt verdachte weer terug in de winkel en heeft een deel van een bezem in
zijn handen.
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2.4

De verklaring van de aangever [slachtoffer], vastgelegd in het in de wettelijk vorm
opgemaakte proces-verbaal van bevindingen van 28 mei 2016, onder meer inhoudende,
zakelijk weergegeven:

Ik ben naar buiten gegaan. Ik zag dat verdachte even naar buiten kwam omdat hij door
wilde vechten. Ik zag dat hij weer naar binnen liep en een bezem pakte en daarmee kwam
hij naar buiten. Ik stond voor de winkeldeur te wachten. Ik zag dat hij uithaalde met de
bezem naar mij. Ik wilde ontwijken en heb mijn lichaam naar rechts gedraaid. Ik heb denk ik
de klap van de bezemsteel opgevangen met mijn hoofd en linker onderarm. Ik voelde dat ik
bijna out ging toen hij mij raakte op mijn hoofd. Ik voelde mij draaierig, duizelig en het werd
zwart voor mijn ogen. Ik dacht nog, ik moet bij blijven. Ik was bang dat ik flauw zou vallen.
[verdachte] (het hof leest [verdachte]) heeft mij meerdere keren geslagen met de stok van
de bezemsteel. Ik denk dat [verdachte] mij minstens vijf keer heeft geraakt met de stok van
de bezem. Ik heb vijf bulten en schrammen op mijn arm. Hij heeft mij zo vaak geslagen dat er
niks van de bezem overbleef. De bezem is in stukken geslagen op mij.

Beoordelingskader

(...)

Voor noodweerexces geldt 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. (Vgl. HR 22 maart 2016, ECLI:NL:HR:2016:456, NJ 2016/316.)

Uit het hiervoor onder a. en b. vermelde volgt dat als de noodweersituatie al is beëindigd en
de noodzaak tot verdediging (er wel is geweest, maar) niet meer bestaat, er sprake kan zijn
van een verontschuldigbare overschrijding van de grenzen van noodzakelijke verdediging,
namelijk als het door verdachte uitgeoefende geweld het onmiddellijk gevolg is geweest van
een hevige gemoedsbeweging die was veroorzaakt door de daaraan voorafgaande
wederrechtelijke aanranding van de zijde van [slachtoffer].

Hoewel het hof niet uitsluit dat bij verdachte direct na het beëindigen van de
noodweersituatie nog sprake was van een hevige gemoedsbeweging veroorzaakt door de
daaraan voorafgaande wederrechtelijke aanranding, komt verdachte, naar het oordeel van
het hof, geen beroep toe op noodweerexces. Uit het gedrag van verdachte, te weten dat hij
eerst korte tijd naar buiten is gelopen, hij vervolgens de winkel weer is ingelopen, hij de
deur van de winkel heeft gesloten, hij rond heeft gekeken, en een bezem heeft gepakt, hij in
de winkel een klant die probeerde te verhinderen dat hij naar buiten ging aan de kant heeft
geschoven en hij vervolgens naar buiten is gegaan om [slachtoffer] (alsnog) met een bezem
te slaan, uit dit gestructureerd handelen van verdachte leidt het hof - bij afwezigheid van
een nadere onderbouwing van het tegendeel - af dat verdachte zich in emotioneel opzicht
weer voldoende in de hand had. Van een geslaagd beroep op een noodweerexces kan in dat
geval geen sprake meer zijn.

Het beroep op noodweerexces wordt derhalve verworpen.”

Het hof heeft aan de verwerping van het beroep op noodweerexces kennelijk ten grondslag
gelegd dat weliswaar een hevige gemoedsbeweging direct na het beëindigen van de
noodweersituatie niet kon worden uitgesloten, maar dat daarvan ten tijde van de
bewezenverklaarde poging tot zware mishandeling met een bezemsteel geen sprake meer was.
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2.5

Daarbij heeft het hof overwogen dat de verdachte zich toen in emotioneel opzicht weer voldoende
in de hand had gelet op zijn gestructureerde handelen na de beëindiging van de noodweersituatie
waarin hij de winkel korte tijd verliet, vervolgens terugkeerde in de winkel, de toegangsdeur dicht
deed, rondkeek en een bezem pakte, vervolgens een klant opzij duwde die hem probeerde tegen
te houden, de toegangsdeur opende en met een bezem de winkel verliet. Het hierop gebaseerde
oordeel dat het beroep op noodweerexces moet worden verworpen, getuigt niet van een onjuiste
rechtsopvatting en is, mede in het licht van hetgeen is aangevoerd, niet onbegrijpelijk.

Het middel faalt.

De Hoge Raad heeft de klachten over de uitspraak van het hof beoordeeld. De uitkomst hiervan is dat
ook deze klachten niet kunnen leiden tot vernietiging van die uitspraak. De Hoge Raad hoeft niet te
motiveren waarom hij tot dit oordeel is gekomen. Bij de beoordeling van deze klachten is het namelijk
niet nodig om antwoord te geven op vragen die van belang zijn voor de eenheid of de ontwikkeling
van het recht (zie artikel 81 lid 1 van de Wet op de rechterlijke organisatie).

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. Kuijer, in bijzijn van de waarnemend griffier E. Schnetz, en uitgesproken ter
openbare terechtzitting van 19 mei 2020.

3 Beoordeling van de overige cassatiemiddelen.

4 Beslissing
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van een nadere onderbouwing van het tegendeel – kan worden afgeleid dat bij de
verdachte geen sprake meer was van een door die aanranding veroorzaakte hevige
gemoedsbeweging. AG maakt een vergelijking met recente arrest
ECLI:NL:HR:2020:195 waarin de Hoge Raad het oordeel van het hof casseerde
omdat ‘bewust handelen’ niet zonder meer onverenigbaar is met een ‘hevige
gemoedsbeweging’. De AG is van mening dat wat het hof in de onderhavige zaak
heeft aangeduid met ‘gestructureerd handelen’ meer omvat dan alleen ‘bewust
handelen’. Bovendien heeft het hof niet uitgesloten dat 'gestructureerd handelen' als
zodanig onverenigbaar is met een 'hevige gemoedstoestand'. Gelet daarop
adviseert de AG het cassatieberoep te verwerpen.

Vindplaatsen Rechtspraak.nl 

Conclusie

PROCUREUR-GENERAAL

BIJ DE

HOGE RAAD DER NEDERLANDEN

Nummer 18/04828

Zitting 3 maart 2020 (bij vervroeging)

ECLI:NL:PHR:2020:180

823



1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

2.1.

2.2.

2.3.

CONCLUSIE

T.N.B.M. Spronken

In de zaak

[verdachte] ,

geboren te [geboorteplaats] op [geboortedatum] 1976,

hierna: de verdachte.

De verdachte is bij arrest van 31 juli 2018 door het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden,
zittingsplaats Arnhem, wegens “poging tot zware mishandeling”, veroordeeld tot een
gevangenisstraf voor de duur van 1 dag, met aftrek als bedoeld in art. 27(a) Sr en tot een
voorwaardelijke taakstraf voor de duur van 40 uren, te vervangen door 20 dagen hechtenis met
een proeftijd van 2 jaren.

Het gaat in deze zaak kort gezegd om de volgende feiten. De verdachte, eigenaar van een
telefoonwinkel in Utrecht, heeft op 28 mei 2016 een gewelddadige ruzie gehad met zijn ex-
zwager, aangever [slachtoffer] . De vechtpartij speelde zich eerst af in de telefoonwinkel, waarbij
de verdachte en de aangever over en weer geweld gebruikten. Op enig moment is de aangever
naar buiten gegaan. De verdachte ging hem eerst achterna, kwam toen weer de winkel binnen en
heeft vervolgens de deur gesloten, maar is daarna met een bezem weer naar buiten gegaan. Met
de bezemsteel heeft hij de aangever meerdere malen geslagen, waardoor deze letsel heeft
opgelopen. Het hof heeft het beroep op noodweer(exces) verworpen en de verdachte veroordeeld
wegens poging tot zware mishandeling.

Het cassatieberoep is ingesteld namens de verdachte en mr. J.P.W. Temminck Tuinstra, advocaat
te Amsterdam, heeft vier middelen van cassatie voorgesteld.

Het eerste middel keert zich tegen de verwerping van het beroep op noodweer, het tweede
middel tegen de verwerping van het beroep op noodweer(exces), het derde middel komt op tegen
de strafmotivering en het vierde middel tegen de bewezenverklaring. Omdat het vierde middel het
meest verstrekkend is, zal ik dat middel eerst behandelen.

Het middel bevat de klacht dat het oordeel van het hof dat poging tot zware mishandeling kan
worden bewezen verklaard, ontoereikend is gemotiveerd.

Ten laste van de verdachte is bewezen verklaard dat:

“hij op of 28 mei 2016 te Utrecht ter uitvoering van het door verdachte voorgenomen misdrijf om
aan [slachtoffer] opzettelijk zwaar lichamelijk letsel toe te brengen, voornoemde [slachtoffer]
meerdere malen met een bezemsteel op het hoofd en op het lichaam heeft geslagen, terwijl de
uitvoering van dat voorgenomen misdrijf niet is voltooid.”

Deze bewezenverklaring steunt op de volgende in aanvulling op het verkort arrest opgenomen
bewijsmiddelen:

“1. De verklaring van verdachte, afgelegd ter terechtzitting van het hof van 17 juli 2018, onder

1 Inleiding

2 Het vierde middel
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meer inhoudende, zakelijk weergegeven:

Ik heb op 28 mei 2016 in mijn telefoonwinkel te Utrecht de bezem gepakt en ik ben naar
buitengegaan.

2. een in de wettelijke vorm opgemaakt proces-verbaal van verhoor, onder meer inhoudende,
zakelijk weergegeven, als verklaring van [slachtoffer] , afgelegd op 28 mei 2016: (p. 21 en 22)

Vandaag ben ik naar de winkel van [verdachte] in de [a-straat] in Utrecht gelopen. [verdachte] liep
om de balie heen op mij af. Ik ben naar buiten gegaan. Ik zag dat hij even naar buiten kwam. Ik
zag dat hij weer naar binnen liep en een bezem pakte en daarmee kwam hij naar buiten. Ik stond
voor de winkeldeur. Ik zag dat hij uithaalde met de bezem naar mij. Ik wilde ontwijken en heb mijn
lichaam volgens mij naar rechts gedraaid. Ik heb denk ik de klap van de bezemsteel opgevangen
met mijn hoofd en mijn linker onderarm. Ik voelde dat ik bijna out ging toen hij mij raakte op mijn
hoofd. Ik voelde mij draaierig, duizelig en het werd zwart voor mijn ogen. Opmerking verbalisant:
Verdachte heeft een gat in zijn hoofd, welke inmiddels door de arts is gelijmd. [verdachte] heeft mij
meerdere keren geslagen met de stok van de bezemsteel. Hij sloeg gewoon door terwijl ik het
bloed over mijn witte shirt zag lopen en het in mijn nek voelde lopen. Ik denk dat [verdachte] mij
minstens vijf keer heeft geraakt met de stok van de bezem. Ik heb vijf bulten en schrammen op
mijn arm. Hij heeft mij in ieder geval zo vaak geslagen dat er niks van de bezem overbleef. De
bezem is in stukken geslagen op mij.

3. een in de wettelijke vorm opgemaakt proces-verbaal van bevindingen, onder meer inhoudende,
zakelijk weergegeven, als relaas van de verbalisanten, althans één hunner: (p. 9 t/m 11)

Op zaterdag 28 mei 2016 om 17:49 uur, kregen wij een melding van het Operationeel Centrum
Utrecht dat er een vechtpartij gaande was tussen twee mannen op de [a-straat 1] te Utrecht in
een belwinkel. Hierop zijn wij ter plaatse gegaan. Toen wij onderweg naar de melding waren,
hoorden wij dat de centralist van het Operationeel Centrum Utrecht vertelde dat zij via de
camera’s van de afdeling Cameratoezicht zagen dat er een man op de [a-straat] stond. Wij
hoorden dat deze man voor een belwinkel stond, een hoofdwond had en een bebloed wit T-shirt
aan had. Wij hoorden dat deze man in een personenauto stapte van het merk Audi, voorzien van
het kenteken [kenteken] .

Op zaterdag 28 mei 2016 omstreeks 17:51 uur waren wij te plaatse. Wij zagen dat de hierboven
genoemde personenauto voor de belwinkel stond met daarin een man. Wij hebben de man
gezegd uit te stappen. Toen de man uitstapte, zagen wij dat hij inderdaad een hoofdwond had en
een bebloed T-shirt aan had. De man bleek later nader te zijn [slachtoffer] , geboren op
[geboortedatum] 1998. Ik, verbalisant [verbalisant] , hoorde [slachtoffer] het volgende verklaarde:

- dat hij ruzie heeft gehad met de eigenaar van de belwinkel en dat dit zijn ex-zwager

is;

- dat hij door zijn ex-zwager op zijn hoofd was geslagen met een bezemsteel.

Ik, verbalisant [verbalisant] , zag dat er een stukgeslagen bezemsteel voor de belwinkel op de
grond

lag.

4. De eigen waarneming van het hof van de ter zitting van 17 juli 2018 in hoger beroep getoonde
camerabeelden van 28 mei 2016, voor zover inhoudende, zakelijk weergegeven:

Verdachte loopt in de richting van [slachtoffer] en beiden nemen een gevechtshouding aan. Verdachte
probeert zich te verdedigen en [slachtoffer] naar de uitgang te duwen, dan wel te slaan. Verdachte slaat
[slachtoffer] en vervolgens verlaat [slachtoffer] de winkel, verdachte verlaat ook een ogenblik de winkel
en keert dan terug in de winkel en hij doet de voordeur van de winkel dicht. Verdachte kijkt in het rond
en pakt vervolgens een bezem. Een klant die nog in de winkel is probeert verdachte tegen te houden
door de toegangsdeur dicht te houden. Verdachte duwt de klant opzij, opent de deur en loopt met de
bezem in zijn hand de winkel uit. Na enige tijd komt verdachte weer terug in de winkel en heeft een deel
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2.4.

2.5.

2.6.

2.7.

van bezem in zijn handen.”

De kern van de klacht is dat uit de gebezigde bewijsmiddelen niet zonder meer kan volgen dat
het opzet van verdachte – al dan niet in voorwaardelijke zin – was gericht op het toebrengen van
zwaar lichamelijk letsel. Daartoe worden een aantal omstandigheden aangevoerd die volgens de
steller van het middel niet uit de bewijsmiddelen kunnen worden afgeleid, waardoor niet zonder
meer kan worden gezegd dat de verdachte voorwaardelijk opzet had om het toebrengen van
zwaar lichamelijk letsel:

- Niet blijkt om wat voor bezem het ging en een bezemsteel is niet zonder meer geschikt om
blijvend lichamelijk letsel toe te brengen.

- Het hof heeft vastgesteld dat de verdachte vijf rake klappen heeft gegeven, waarvan één op het
hoofd en de linker onderarm. Voor de overige vier klappen zou het ook om klappen enkel op de
arm kunnen gaan, aangezien de aangever verklaart vijf bulten en schrammen op zijn arm te
hebben opgelopen.

- Niet blijkt op welke wijze en met name met welke kracht de verdachte de bezem heeft
gehanteerd toen hij de aangever raakte en in hoe verre hij doelgericht heeft geraakt op het hoofd
of dat hij juist mikte op zijn armen of in het wilde weg sloeg. Niet is uitgesloten dat sprake was
van ‘een weinig gericht dreigend zwaaien’.

- Niet wordt uitgesloten dat de verdachte de aangever niet op het hoofd heeft willen ‘mikken’,
maar op de armen, maar dat – gelet op de verklaring van de aangever – de bezem slechts door de
ontwijkende beweging van de aangever eenmalig op zijn hoofd terecht is gekomen.

Het hof heeft geen afzonderlijke bewijsoverwegingen gewijd aan het bewijs van de poging tot
zware mishandeling, maar het bestreden arrest enkel toegespitst op de vraag of de verdachte
een geslaagd beroep op noodweer(exces) toekomt. Dat verwondert niet, omdat namens de
verdachte ter terechtzitting in hoger beroep op dit punt ook geen verweer is gevoerd, anders dan
dat “uit de feiten blijkt dat het nooit de bedoeling is geweest van cliënt [slachtoffer] blijvend
lichamelijk letsel dan wel de dood toe te brengen en het bovendien de vraag is of de handelingen
van cliënt hiertoe geëigend waren”.1 Dit betekent dat uit de gebezigde bewijsmiddelen toereikend
moet kunnen worden afgeleid dat de verdachte – al dan niet voorwaardelijk – opzet had op het
toebrengen van zwaar lichamelijk letsel aan de aangever.

Anders dan de steller van het middel, ben ik van oordeel dat uit de door het hof gebezigde
bewijsmiddelen kan worden afgeleid dat de verdachte – al dan niet in voorwaardelijke zin – opzet
had op het toebrengen van zwaar lichamelijk letsel aan de aangever. De als bewijsmiddel 2
gebezigde verklaring van de aangever houdt immers onder meer in dat de verdachte hem zo vaak
heeft geslagen met de stok van de bezemsteel, ‘dat er niks van bezem overbleef’. Ook voelde de
aangever toen de verdachte hem raakte op zijn hoofd, dat hij bijna out ging, dat hij draaierig en
duizelig was en dat het zwart werd voor zijn ogen. Uit de opmerking van de verbalisant blijkt dat
de verdachte een gat in zijn hoofd had, die door de arts moest worden gelijmd. Naar mijn oordeel
kon het hof hier redelijkerwijs uit afleiden dat de verdachte minst genomen heeft beseft dat de
aangever zwaar lichamelijk letsel kon oplopen door hem met de bezem meermalen te slaan,
waaronder ten minste één maal op het hoofd. Bovendien meen ik dat een bezemsteel wel degelijk
een voorwerp is waarmee hard kan worden geslagen (ongeacht de vorm of maat) en het hoofd
een plaats is waar zich vitale onderdelen van het menselijk lichaam bevinden. Dat, zoals door de
steller van het middel wordt betoogd, niet is uitgesloten dat de verdachte de aangever niet op het
hoofd heeft willen raken, maar op de armen, is bij uitstek een omstandigheid die in feitelijke
aanleg had kunnen worden aangevoerd en onderzocht. Datzelfde geldt voor de stelling dat niet is
uitgesloten of blijkt in hoeverre de verdachte in het wilde weg sloeg. In dat verband merk ik tot
slot op dat het in de wilde weg slaan met een bezemsteel, de risico’s op ernstig lichamelijk letsel
niet uitsluit, maar zelfs kan vergroten.

Het middel faalt.

3 Het eerste middel
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Het middel keert zich tegen de verwerping van het beroep op noodweer.

Volgens het proces-verbaal van de terechtzitting van 17 juli 2018 is het volgende aangevoerd:

“De voorzitter deelt mede dat de raadsvrouw in eerste aanleg heeft betoogd dat de verdachte
zich in de winkel heeft verdedigd met een bezem en dat, gelet op hetgeen zojuist op de DVD is
waargenomen, dat niet juist lijkt te zijn.

De verdachte verklaart -zakelijk weergegeven- als volgt: Dat klopt. Ik ben op 28 mei 2016 in mijn
telefoonwinkel te Utrecht door de aangever aangevallen. Ik ben door hem geslagen op mijn rug en
oog. Ik heb de bezem gepakt en ik ben naar buiten gegaan. Ik zal de aangever geslagen hebben,
maar ik kan mij dat niet herinneren.

De voorzitter vraagt de verdachte waarom hij niet in de winkel is gebleven en bijvoorbeeld niet de
politie heeft gebeld, wat hij later wel heeft gedaan.

De verdachte verklaart -zakelijk weergegeven- als volgt: Toen de aangever mijn winkel had
verlaten, bleef hij voor de deur staan en bedreigde hij mij. Ik kon toen de politie niet bellen. Ik heb
er niet aan gedacht om de deur op slot te doen. Ik wilde dit alles niet. De aangever is begonnen
mij te slaan.”

Daarnaast heeft de raadsman van de verdachte blijkens de aan het proces-verbaal gehechte
pleitaantekeningen, onder meer het volgende aangevoerd:

“Op die dag komt [slachtoffer] zijn winkel binnen, en begint cliënt te bedreigen en aan te vallen,
terwijl er klanten in de winkel aanwezig zijn. Op de beelden is te zien dat [slachtoffer] zeer
agressief handelt tegen cliënt.

Van de camerabeelden kreeg ik alleen het tweede bestand geopend. Hierop is goed te zien hoe
de aanval tegen cliënt verloopt. Er passeren maar enkele seconden nadat hij eindelijk zijn ex
zwager zijn winkel heeft kunnen uitkrijgen, eer cliënt een bezem pakkend de deur van zijn winkel
uitloopt. In de tussentijd is [slachtoffer] dreigend en tierend voor de deur blijven staan, voor cliënt
goed zichtbaar vanwege de doorzichtige glazen toegangsdeur (zie bijlage foto's van de winkel van
binnenuit genomen).

(…)

Op het moment dat [slachtoffer] de deur uit gewerkt was, was de aanval nog niet voorbij. Die
duurde nog voort, aangezien [slachtoffer] nog altijd zichtbaar geëmotioneerd en dreigend voor de
winkel van cliënt stond. [slachtoffer] ontkent niet dat hij er nog voor bleef staan (zie p. 22).

Maar ook als dit niet het geval zou zijn geweest, was in de winkel hoe dan ook sprake van een
noodweersituatie. Er is letterlijk op cliënt ingeslagen en ingestoken, met een stomp voorwerp,
namelijk een schroevendraaier, waarmee diep in de huid binnendringen extra pijnlijk moet zijn
geweest en meer risico op ontsteking en lelijk littekenweefsel met zich bracht. [slachtoffer] bleef
zichtbaar de aanval maar door en door zetten, terwijl hij cliënt en zijn nieuwe partner en dochter
op dat moment ook nog eens met de dood bedreigde, en [slachtoffer] aankondigde zijn winkel in
brand te willen steken. Ook de goederen van de klanten van cliënt waren niet veilig.”

Het hof heeft ten aanzien van het beroep op noodweer het volgende overwogen:

“Overweging met betrekking tot het bewijs

Het hof is van oordeel dat het namens verdachte gevoerde verweer strekkende tot vrijspraak van
het tenlastegelegde wordt 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 te twijfelen.

In het bijzonder overweegt het hof als volgt.

De raadsvrouw heeft ter zitting in hoger beroep bepleit dat verdachte uit noodweer dan wel
noodweerexces heeft gehandeld, zoals nader toegelicht in de overgelegde en in het dossier
gevoegde pleitnota. Op grond daarvan zou verdachte vrijgesproken dan wel van alle
rechtsvervolging ontslagen moeten worden.

Het hof zal hier niet alleen het verweer bespreken voor zover daarbij een beroep is gedaan op
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noodweer maar tevens het beroep op noodweerexces bespreken al is het hof zich bewust dat het
eerste een bewijsverweer en het tweede een beroep op een strafuitsluitingsgrond oplevert.

Het hof gaat voor de feitelijke gang van zaken op 28 mei 2016 te Utrecht uit van:

De camerabeelden die vertoond zijn ter zitting van het hof op dinsdag 17 juli 2018. Het hof heeft
op die beelden, afkomstig van een camera in de winkel van verdachte, het volgende, zakelijk
weergegeven, waargenomen:

Aangever [slachtoffer] komt de belwinkel binnenlopen en na een woordenwisseling slaat [slachtoffer]
verdachte, in reactie daarop gooit verdachte spullen van achter de toonbank naar [slachtoffer] .
[slachtoffer] tracht verdachte nogmaals te slaan, graait een klein schroevendraaiertje van de toonbank
en steekt verdachte daarmee ten minste eenmaal in zijn rug. Even later haalt hij wederom uit richting
verdachte en gooit goederen naar verdachte, waaronder het kleine schroevendraaiertje. Vervolgens
loopt verdachte in de richting van [slachtoffer] en nemen beiden een gevechtshouding aan. Verdachte
probeert zich te verdedigen en [slachtoffer] naar de uitgang te duwen, dan wel te slaan. Verdachte slaat
[slachtoffer] en vervolgens verlaat [slachtoffer] de winkel, verdachte verlaat ook een ogenblik de winkel
en keert dan terug in de winkel en hij doet de voordeur van de winkel dicht. Verdachte kijkt in het rond
en pakt vervolgens een bezem. Een klant die nog in de winkel is probeert verdachte tegen te houden
door de toegangsdeur dicht te houden. Verdachte duwt de klant opzij, opent de deur en loopt met de
bezem in zijn hand de winkel uit.

Na enige tijd komt verdachte weer terug in de winkel en heeft een deel van bezem in zijn handen.

De verklaring van de aangever [slachtoffer] , vastgelegd in het in de wettelijk vorm opgemaakte
proces-verbaal van bevindingen van 28 mei 2016, onder meer inhoudende, zakelijk weergegeven:

Ik ben naar buiten gegaan. Ik zag dat verdachte even naar buiten kwam omdat hij door wilde vechten.
Ik zag dat hij weer naar binnen liep en een bezem pakte en daarmee kwam hij naar buiten. Ik stond
voor de winkeldeur te wachten. Ik zag dat hij uithaalde met de bezem naar mij. Ik wilde ontwijken en
heb mijn lichaam naar rechts gedraaid. Ik heb denk ik de klap van de bezemsteel opgevangen met mijn
hoofd en linker onderarm. Ik voelde dat ik bijna out ging toen hij mij raakte op mijn hoofd. Ik voelde mij
draaierig, duizelig en het werd zwart voor mijn ogen. Ik dacht nog, ik moet bij blijven, ik was bang dat ik
flauw zou vallen. [verdachte] (het hof leest [verdachte] ) heeft mij meerdere keren geslagen met de
stok van de bezemsteel. Ik denk dat [verdachte] mij minstens vijf keer heeft geraakt met de stok van
de bezem. Ik heb vijf bulten en schrammen op mijn arm. Hij heeft mij zo vaak geslagen dat er niks van
de bezem overbleef. De bezem is in stukken geslagen op mij.

Beoordelingskader

Om een geslaagd beroep te kunnen doen op noodweer(exces) in de zin van artikel 41 van het
Wetboek van Strafrecht, is allereerst vereist dat de gedraging van verdachte was geboden ter
noodzakelijke verdediging van zijn of iemand anders lijf, eerbaarheid of goed tegen een
(onmiddellijk dreigende) ogenblikkelijke, wederrechtelijke aanranding, door de aangever
[slachtoffer] .

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. In zo een geval kan
ook een beroep op noodweer(exces) niet slagen.

Aan de hand van de hiervoor weergegeven verklaringen, in combinatie met de camerabeelden,
stelt het hof vast dat aangever [slachtoffer] op 28 mei 2016 te Utrecht in diens belwinkel
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3.5.

3.6.

3.7.

4.1.

4.2.

verdachte heeft geslagen en in zijn rug heeft gestoken. Op dat moment was er naar het oordeel
van het hof sprake van een noodweersituatie waarin verdachte zich mocht verdedigen tegen de
wederrechtelijke aanval van de zijde van [slachtoffer] . Deze noodweersituatie kwam ten einde op
het moment dat [slachtoffer] de winkel verliet en verdachte de deur van zijn winkel sloot. Wanneer
de noodweersituatie een einde heeft genomen, is hiermee het verdedigingsrecht in beginsel
vervallen. Nu verdachte eerst na beëindiging van de noodweersituatie een bezem in de winkel
heeft gepakt en daarmee naar buiten is gelopen om [slachtoffer] daarmee te slaan, komt hem
geen beroep op noodweer toe. Het beroep op noodweer wordt verworpen.”

De kern van de klacht is dat het oordeel van het hof dat geen sprake (meer) was van een
noodweersituatie, onbegrijpelijk is. In de eerste plaats wordt aangevoerd dat het hof ten
onrechte niet heeft meegewogen dat er weinig tijd zat tussen het voor de eerste keer verlaten
van de winkel samen met de aangever, het weer terug in de winkel in gaan door de verdachte en
het zich voor de tweede keer, met de bezem, naar buiten begeven. In de tweede plaats heeft het
hof volgens de steller van het middel miskend dat een beroep op noodweer ook nog mogelijk is als
de dreiging die uitging van aangever niet is geëindigd. Doordat de verdachte door de aangever
was gestoken in zijn rug met een schroevendraaier en de aangever niet weg ging maar voor de
winkel bleef wachten, was er volgens de steller van het middel sprake van een situatie die voor de
verdachte nog steeds zo bedreigend was, dat van hem op dat moment niet kon worden gevergd
zich hieraan te onttrekken.

Anders dan de steller van het middel, vind ik het oordeel van het hof dat de verdachte geen
geslaagd beroep toekomt op noodweer niet onbegrijpelijk. De feitelijke omstandigheden die het
hof heeft meegewogen bij zijn vaststelling dat er op het moment dat de verdachte met de bezem
naar buiten ging, er geen noodweersituatie meer was en dus op dat moment ook geen noodzaak
tot verdediging bestond, kunnen de verwerping van het beroep op noodweer dragen. Dat de
aangever voor de winkeldeur is blijven staan en de vraag of daardoor sprake was van een
dreigende situatie waaraan de verdachte zich niet had kunnen en moeten onttrekken, maken dit
niet anders. Een dreigende situatie hoeft nog geen noodweersituatie te zijn in de zin van een
onmiddellijk dreigend gevaar voor een aanranding. Dat het hof uit de omstandigheid dat de
aangever voor de deur is blijven staan kennelijk geen onmiddellijk dreigend gevaar in die
betekenis heeft gezien is niet onbegrijpelijk. Daarbij merk ik ten overvloede op dat het hof het
beroep op noodweer ook had kunnen afwijzen op grond van het aanvallende karakter van de
gedragingen van de verdachte met de bezem, zonder het beroep op noodweer aan de overige
vereisten te toetsen, dus ook niet aan de omstandigheid of er al dan niet sprake was van een
noodweersituatie.2

Het middel faalt.

Het middel richt zich tegen de verwerping van het beroep op noodweerexces.

De raadsman van de verdachte heeft blijkens de aan het proces-verbaal van de terechtzitting van
17 juli 2018 gehechte pleitaantekeningen, onder meer het volgende aangevoerd (p. 3-5):

“Het is alleszins aannemelijk dat door de gewelddadige aanval yan [slachtoffer] en zijn
vernielingen, die een noodweersituatie in het leven hebben geroepen, bij cliënt een hevige
gemoedsbeweging is ontstaan die tot de aan cliënt verweten gedragingen hebben geleid.

Cliënt stond bloot aan een van buitenkomende drang waaraan hij redelijkerwijs geen weerstand
kon en onder deze omstandigheden ook niet hoefde bieden.

Op het moment dat [slachtoffer] de deur uit gewerkt was, was de aanval nog niet voorbij. Die
duurde nog voort, aangezien [slachtoffer] nog altijd zichtbaar geëmotioneerd en dreigend voor de
winkel van cliënt stond. [slachtoffer] ontkent niet dat hij er nog voor bleef staan (zie p. 22).

Maar ook als dit niet het geval zou zijn geweest, was in de winkel hoe dan ook sprake van een
noodweersituatie. Er is letterlijk op cliënt ingeslagen en ingestoken, met een stomp voorwerp,
namelijk een schroevendraaier, waarmee diep in de huid binnendringen extra pijnlijk moet zijn

4 Het tweede middel
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4.3.

geweest en meer risico op ontsteking en lelijk littekenweefsel met zich bracht. [slachtoffer] bleef
zichtbaar de aanval maar door en door zetten, terwijl hij cliënt en zijn nieuwe partner en dochter
op dat moment ook nog eens met de dood bedreigde, en [slachtoffer] aankondigde zijn winkel in
brand te willen steken. Ook de goederen van de klanten van cliënt waren niet veilig.

Alles speelde zich af binnen ongeveer een minuut, dus in een zeer kort tijdsbestek.

Cliënt komt voor zover geen geslaagd beroep op noodweer gedaan kan worden, een beroep op
noodweer exces toe vanwege alle feiten en omstandigheden zoals zojuist genoemd met daarbij
genomen het grote verdriet dat cliënt toch al had op dat moment vanwege het feit dat hij van zijn
ex partner zijn zoon niet meer mocht zien, terwijl die voorheen de weekenden bij hem, zijn nieuwe
partner en dochter doorbracht. De wederrechtelijke aanranding door [slachtoffer] in zijn eigen
winkel op de dag dat hij weer nul op rekest kreeg van zijn ex partner, heeft bij cliënt
ontegenzeggelijk een hevige gemoedsbeweging doen ontstaan. Dit maakt dat voor zover cliënt de
grenzen van de noodzakelijke verdediging zou hebben overschreden op het moment dat hij de
bezem in zijn hand nam en op [slachtoffer] af is gegaan, en harder en frequenter heeft geslagen
dan proportioneel zou zijn geweest op dat moment, dit niet aan zijn schuld te wijten is. Daarom
verzoek ik u cliënt vrij te spreken, dan wel te ontslaan van alle rechtsvervolging.

(…)

Het is uit de beelden duidelijk af te lezen dat cliënt er in de winkel alles aan doet om zich te
beheersen. Maar op het laatst lijkt er ook bij hem iets te knappen, zoveel is aannemelijk, ook
omdat cliënt zich juist hetgeen zich voor de winkel heeft afgespeeld met de bezem niet goed voor
de geest kan halen. Bij de politierechter verklaarde hij. ‘Toen ik de camerabeelden zag, heb ik gezien
dat ik een bezem heb gepakt.’ (pv d.d. 30 augustus 2016, p. 3). Client herinnert zich ook niet de
klant die hem probeerde tegen te houden (zie idem, p. 4). Ook dit is indicatief voor het feit dat
sprake was van een hevige gemoedsbeweging en dat daardoor niet van cliënt gevergd kon
worden anders te handelen op het moment dat hij de bezem pakte en er de winkel mee uit liep.”

Het hof heeft ten aanzien van het beroep op noodweerexces het volgende overwogen:

“Voor noodweerexces geldt 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. (Vgl. HR 22 maart
2016, ECU:NL:HR:2016:456. NJ 2016/316.)

Uit het hiervoor onder a. en b. vermelde volgt dat als de noodweersituatie al is beëindigd en de
noodzaak tot verdediging (er wel is geweest, maar) niet meer bestaat, er sprake kan zijn van een
verontschuldigbare overschrijding van de grenzen van noodzakelijke verdediging, namelijk als het
door verdachte uitgeoefende geweld het onmiddellijk gevolg is geweest van een hevige
gemoedsbeweging die was veroorzaakt door de daaraan voorafgaande wederrechtelijke
aanranding van de zijde van [slachtoffer] .

Hoewel het hof niet uitsluit dat bij verdachte direct na het beëindigen van de noodweersituatie
nog sprake was van een hevige gemoedsbeweging veroorzaakt door de daaraan voorafgaande
wederrechtelijke aanranding, komt verdachte, naar het oordeel van het hof, geen beroep toe op
noodweerexces. Uit het gedrag van verdachte, te weten dat hij eerst korte tijd naar buiten is
gelopen, hij vervolgens de winkel weer is ingelopen, hij de deur van de winkel heeft gesloten, hij
rond heeft gekeken en een bezem heeft gepakt, hij in de winkel een klant die probeerde te
verhinderen dat hij naar buiten ging aan de kant heeft geschoven en hij vervolgens naar buiten is
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4.4.

4.5.

4.6.

gegaan om [slachtoffer] (alsnog) met een bezem te slaan, uit dit gestructureerd handelen van
verdachte leidt het hof - bij afwezigheid van een nadere onderbouwing van het tegendeel - af dat
verdachte zich in emotioneel opzicht weer voldoende in de hand had. Van een geslaagd beroep op
een noodweerexces kan in dat geval geen sprake meer zijn.

Het beroep op noodweerexces wordt derhalve verworpen.”

De kern van de klacht is dat de redenering van het hof, dat wanneer iemand gestructureerd
handelingen verricht, er geen ruimte is voor het niet in de hand hebben van emoties, niet zonder
meer begrijpelijk is. Volgens de steller van het middel volgt uit het bestreden arrest niet waarop
het hof het oordeel baseert dat bij dergelijk gestructureerd ogend handelen niet tegelijkertijd
sprake zou kunnen zijn van een hevige gemoedsbeweging, en ook niet waarom het hof stelt dat
het voortduren van de hevige gemoedsbeweging niet onderbouwd is. Het hof is daarbij volgens
de steller van het middel ten onrechte niet ingegaan op het betoog waarin is gewezen op de
voorgeschiedenis van het conflict tussen de verdachte en de aangever.

In zijn arrest van 22 maart 2016, ECLI:NL:HR:2016:456 heeft de Hoge Raad een samenvattend
overzicht gegeven van mogelijke aandachtspunten voor de beoordeling van een beroep op
noodweer en noodweerexces. Van belang zijn de volgende overwegingen (met weglating van de
voetnoten):

“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.

3.6.2. 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.

3.6.3. 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.

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.”

Naar het oordeel van het hof kan uit de gestructureerde handelingen van de verdachte tussen de
aanranding en zijn gewelddadige gedragingen – bij afwezigheid van een nadere onderbouwing
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4.7.

4.8.

4.9.

van het tegendeel – worden afgeleid dat bij de verdachte geen sprake meer was van een door die
aanranding veroorzaakte hevige gemoedsbeweging. Deze door het hof gehanteerde redenering
vertoont gelijkenis met een verwerping van een beroep op noodweerexces in de zaak die aan de
orde was in het onlangs gewezen arrest van de Hoge Raad van 4 februari 2020,
ECLI:NL:HR:2020:195. In deze zaak had de verdachte een ander met een mes in de rug gestoken
en had het hof het beroep op noodweerexces verworpen op de grond dat de verdachte bewust
was geweest van zijn handelen en bewust had gestoken. De door het hof bevestigde overweging
van de rechtbank luidt:

“Deze overschrijding van de grenzen van een geboden en noodzakelijke verdediging kan enkel
niet aan verdachte worden verweten indien dit het onmiddellijke gevolg is geweest van een
hevige gemoedsbeweging die door de aanranding werd veroorzaakt. Verdachte heeft ter
terechtzitting verklaard dat hij in paniek was. Verdachte heeft echter bij de politie ook verklaard
dat hij heeft gestoken omdat hij een einde wilde maken aan de ruzie. Daarna heeft verdachte zijn
echtgenoot bij de auto weggetrokken, welke zij vernield had, en zijn zij naar boven gegaan. De
rechtbank is op basis van het voorgaande van oordeel dat verdachte bewust was van zijn
handelen en bewust heeft gestoken hetgeen aanduidt dat geen sprake is van een hevige
gemoedsbeweging. Gelet op het voorgaande is geen sprake van noodweerexces en wordt het
verweer verworpen.”

De Hoge Raad casseerde deze uitspraak en overweegt:

“3.3 Het oordeel van het hof dat geen sprake is geweest van een hevige gemoedsbeweging
vanwege de enkele omstandigheid dat de verdachte zich bewust was van zijn handelen en
bewust heeft gestoken om een einde te maken aan de ruzie is zonder nadere motivering die
ontbreekt, niet begrijpelijk, in aanmerking genomen dat ‘bewust handelen’ niet zonder meer
onverenigbaar is met “een hevige gemoedsbeweging” als bedoeld in artikel 41 lid 2 van het
Wetboek van Strafrecht.”

Ik heb mij afgevraagd of hetzelfde gesteld zou kunnen worden voor het verband dat het hof in
onderhavige zaak heeft gelegd tussen gestructureerd handelen en het voortduren van een hevige
gemoedsbeweging. Ik meen van niet, omdat wat het hof in onderhavige zaak heeft aangeduid
met ‘gestructureerd handelen’ meer omvat dan alleen ‘bewust handelen’. Gestructureerd handelen
impliceert een samenstel van meerdere handelingen, waarin een zekere systematiek, orde of
doelgerichtheid in te ontwaren valt. Bewust handelen is vergeleken daarmee een veel abstracter
begrip. Ook in een toestand van hevige gemoedsbeweging kan iemand immers bewust handelen.
In dat licht bezien valt de overweging van de Hoge Raad zoals onder 4.7. is geciteerd goed te
plaatsen. Het hof heeft bovendien in de onderhavige zaak niet alleen overwogen dat sprake was
van gestructureerde handelingen en op grond daarvan aangenomen dat er geen sprake (meer)
was van een hevige gemoedsbeweging, maar ook overwogen dat gelet op alle handelingen van
de verdachte en bij het ontbreken van een nadere onderbouwing van het tegendeel, niet
aannemelijk is geworden dat de verdachte zijn emoties niet meer onder controle had. Anders dan
in het middel wordt betoogd, kan uit de overwegingen van het hof niet worden afgeleid dat in zijn
oordeel besloten ligt dat gestructureerd ogend handelen nooit gepaard zou kunnen gaan met een
hevige gemoedsbeweging. Kennelijk is het hof van oordeel dat de verdachte tijd en gelegenheid
heeft gehad om tot zinnen te komen. Dat feitelijke oordeel vind ik niet onbegrijpelijk.3 In zoverre
kan het middel mijns inziens dus niet slagen.

Ook de klacht dat het hof ten onrechte niet op de stellingen van de verdediging is ingegaan,
waarbij er is gewezen op de voorgeschiedenis van het conflict tussen de verdachte en de
aangever, treft naar mijn oordeel geen doel. Voor een geslaagd beroep op noodweerexces is
immers vereist dat het disproportionele handelen het onmiddellijke gevolg is geweest van een
hevige, door de aanranding veroorzaakte, gemoedsbeweging. Niet is uitgesloten dat andere factoren
mede hebben bijgedragen aan het ontstaan van die hevige gemoedsbeweging, maar aan het
gevolgvereiste is niet voldaan wanneer de hevige gemoedsbeweging in essentie is terug te
voeren op een eerder bestaande emotie, zoals een reeds bestaande kwaadheid jegens het
slachtoffer (zie het hiervoor weergegeven overzichtsarrest van de Hoge Raad). Dat het hof niet
nader is ingegaan op het betoog waarin is gewezen op deze voorgeschiedenis vind ik in dat licht
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5.1.

5.2.

bezien niet onbegrijpelijk.

Het middel faalt.

Het middel komt op tegen de strafoplegging en -motivering.

Het bestreden arrest bevat de volgende overwegingen met betrekking tot de strafoplegging:

“Oplegging van straf en/of maatregel

De advocaat-generaal heeft bij requisitoir gevorderd dat verdachte ter zake van het door hem
bewezen geachte feit zal worden veroordeeld tot een werkstraf voor de duur van 100 (honderd)
uren subsidiair 50 (vijftig) dagen hechtenis waarvan 50 (vijftig) uren subsidiair 25 dagen hechtenis
voorwaardelijk, met een roeftijd van twee jaren.

De raadsvrouw heeft bepleit dat verdachte behoort te worden vrijgesproken dan wel ontslagen
behoort te worden van alle rechtsvervolging. Meer subsidiair heeft zij op het tijdsverloop gewezen
en verzocht om een geheel voorwaardelijke straf op te leggen dan wel aansluiting te zoeken bij
de straf die is opgelegd aan aangever [slachtoffer] .

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 in het bijzonder het volgende in aanmerking genomen.

Verdachte heeft zich schuldig gemaakt aan een mishandeling door aangever [slachtoffer] met een
bezem met zodanige kracht tegen het hoofd en lichaam geslagen dat hij daardoor letsel over zijn
gehele lichaam heeft bekomen. Verdachte heeft hiermee inbreuk gemaakt op de lichamelijke
integriteit van aangever. Het is niet aan verdachte te danken dat de gevolgen van zijn handelen
niet nog ernstiger uitvielen. Anderzijds heeft het hof rekening gehouden met de omstandigheid
dat verdachte hier onmiddellijk aan voorafgaand zelf ook het één en ander aan geweld van de
zijde van de aangever heeft moeten incasseren en hij niet eerder ter zake een soortgelijk feit tot
straf is veroordeeld.

In de rol van aangever [slachtoffer] en gelet op het aandeel van verdachte en [slachtoffer] in de
hiervoor omschreven feitelijke gang van zaken vindt het hof de redenen om, anders dan door de
advocaat-generaal gevorderd, tot eenzelfde strafoplegging te komen als aan [slachtoffer] in zijn
strafzaak door de rechtbank is opgelegd.

Alles afwegende is het hof van oordeel dat oplegging van geheel voorwaardelijke straffen, beide
van de hierna aan te geven duur, passend en geboden is.

(…)

Beslissing

Het hof:

(...)

Veroordeelt de verdachte tot een gevangenisstraf voor de duur van 1 (één) dag.

Beveelt dat de tijd die door de verdachte vóór de tenuitvoerlegging van deze uitspraak in enige in
artikel 27, eerste lid, of artikel 27a van het Wetboek van Strafrecht bedoelde vorm van voorarrest
is doorgebracht, bij de uitvoering van de opgelegde gevangenisstraf in mindering zal worden
gebracht, voor zover die tijd niet reeds op een andere straf in mindering is gebracht.

Veroordeelt de verdachte tot een taakstraf voor de duur van 40 (veertig) uren, indien niet naar
behoren verricht te vervangen door 20 (twintig) dagen hechtenis.

Bepaalt dat de taakstraf niet ten uitvoer zal worden gelegd, tenzij de rechter anders mocht
gelasten omdat de verdachte zich voor het einde van de proeftijd van 2 (twee) jaren aan een
strafbaar feit heeft schuldig gemaakt.”

5 Het derde middel
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5.5.

5.6.

6.1.

6.2.

6.3.

1

2

3

De kern van de klacht is dat het hof eerst toereikend gemotiveerd overweegt dat oplegging van
geheel voorwaardelijke straffen passend en geboden is, en vervolgens desalniettemin tot
oplegging van één dag gevangenisstraf komt, waarbij niet vermeld staat dat dit een
voorwaardelijke straf betreft, waardoor het ervoor gehouden moet worden dat dit een
onvoorwaardelijke straf betreft.

Het proces-verbaal van de terechtzitting van 17 juli 2018 houdt, voor zover van belang, het
volgende in (p. 3):

“De verdachte verklaart – zakelijk weergegeven – als volgt:

(…) Het klopt dat ik op een zaterdag ben aangehouden door de politie en dat ik op de daarop
volgende zondagavond weer in vrijheid ben gesteld.”

Gelet op de ter terechtzitting afgelegde verklaring van de verdachte, die er feitelijk op neerkomt
dat hij ter zake van deze zaak één dag in hechtenis heeft doorgebracht, is het oordeel van het hof
dat oplegging van geheel voorwaardelijke straffen passend en geboden is, niet tegenstrijdig met
de beslissing tot oplegging van één dag gevangenisstraf, mét aftrek van de tijd die de verdachte
reeds in voorarrest heeft doorgebracht, waarbij het hof voor het overige volstaan heeft met de
oplegging van een geheel voorwaardelijke taakstraf.

Het middel faalt.

De middelen falen en kunnen, afgezien van het tweede middel, worden afgedaan met de aan art.
81 lid 1 RO ontleende motivering.

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

Deze conclusie strekt tot verwerping van het cassatieberoep.

De Procureur-Generaal

bij de Hoge Raad der Nederlanden

AG

Zie de aan het proces-verbaal van de terechtzitting van 17 juli 2018 gehechte pleitaantekeningen, p.
7.

Vgl. HR 8 juni 2010, ECLI:NL:HR:2010:BK4788, NJ 2010/339, HR 15 november 2011,
ECLI:NL:HR:2012:BT2175, NJ 2012/474, m.nt. Borgers, HR 26 januari 2016, ECLI:NL:HR:2016:108, NJ
2016/154 m.nt. Rozemond, HR 3 juli 2018, ECLI:NL:HR:2018:1072 (art. 81 lid 1 RO), HR 14 mei 2019,
ECLI:NL:HR:2019:715, NJ 2019/218 alsook mijn conclusies ECLI:NL:PHR:2019:742 van 9 juli 2019 en
ECLI:NL:PHR:2019:830 van 27 augustus 2019. Zie hierover uitgebreider A. van Verseveld, ‘Noodweer:
de Hoge Raad geeft een overzicht’, DD 2016/34.

Vgl. HR 7 december 1999, ECLI:NL:HR:1999:ZD1569, waarin volgens de Hoge Raad ‘de vorm van een
vastberaden en doeltreffende actie’ van belang was en HR 27 mei 2008, ECLI:NL:HR:2008:BC6794,
waarin de Hoge Raad het oordeel van het hof om een zekere rationaliteit en doelgerichtheid en dus
niet een door de aanranding veroorzaakte hevige gemoedsbeweging doorslaggevend te achten in het
handelen van verdachte, niet onbegrijpelijk vond. Zie ook HR 20 maart 2012,
ECLI:NL:HR:2012:BU7349, waarin het hof de verwerping van het beroep op noodweerexces mede had
doen steunen op een bij de verdachte vastgestelde bepaalde mate van berekening. Zie ook R. ter

6 Conclusie
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Haar, ‘Proportionaliteit en noodweerexces: over de grenzen van het noodweerrecht en de
verantwoordelijkheid van de aanvaller voor de overschrijding van die grenzen’, TPWS 2018/62, waarin
hij schrijft: “Het affect heeft een directe, onmiddellijke reflexieve werking op de zelfbeheersing. Het is
het tegenovergestelde van bezinning, van ‘normreflectief handelen’. Wanneer een verdachte aldus in
zijn gestelde ‘exceshandelen’ enige rationaliteit of doelgerichtheid aan de dag heeft gelegd, zal hij zijn
beroep op noodweerexces niet snel gehonoreerd zien.”
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Instantie Hoge Raad

Datum uitspraak 04-02-2020

Datum publicatie 04-02-2020

Zaaknummer 19/00445

Formele relaties Conclusie: ECLI:NL:PHR:2019:1434 

Rechtsgebieden Strafrecht

Bijzondere kenmerken Cassatie

Inhoudsindicatie
Poging tot zware mishandeling door ander met een mes in de rug te steken, nadat
verdachte en zijn vrouw door 2 mannen zijn geschopt en geslagen, art. 302 Sr.
Noodweerexces. Is geen sprake van hevige gemoedsbeweging omdat verdachte
zich bewust was van zijn handelen? ’s Hofs oordeel dat geen sprake is geweest van
hevige gemoedsbeweging vanwege enkele omstandigheid dat verdachte zich
bewust was van zijn handelen en bewust heeft gestoken om een einde te maken
aan ruzie is zonder nadere motivering die ontbreekt, niet begrijpelijk, in aanmerking
genomen dat ”bewust handelen” niet z.m. onverenigbaar is met “een hevige
gemoedsbeweging” a.b.i. art. 41.2 Sr. Volgt partiële vernietiging en terugwijzing.
CAG: anders.

Vindplaatsen Rechtspraak.nl 
SR-Updates.nl 2020-0033 met annotatie van J.H.J. Verbaan 
NJB 2020/430 
RvdW 2020/234 
NJ 2020/262 met annotatie van N. Jörg 

Uitspraak

HOGE RAAD DER NEDERLANDEN

STRAFKAMER

Nummer 19/00445

Datum 4 februari 2020

ARREST

ECLI:NL:HR:2020:195
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3.2.1

3.2.2

3.1

op het beroep in cassatie tegen een arrest van het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden van 24 januari
2019, nummer 21/001695-16, in de strafzaak

tegen

[verdachte] ,

geboren te [geboorteplaats] op [geboortedatum] 1982,

hierna: de verdachte.

Het beroep is ingesteld door de verdachte. Volgens de daarvan opgemaakte akte is het beroep
beperkt tot de beslissingen ten aanzien van het onder 1 subsidiair tenlastegelegde. Namens deze
heeft H. Bakker, advocaat te Amsterdam, bij schriftuur cassatiemiddelen 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 Hoge Raad heeft de klachten over de uitspraak van het hof beoordeeld. De uitkomst hiervan is dat
deze klachten niet kunnen leiden tot vernietiging van die uitspraak. De Hoge Raad hoeft niet te
motiveren waarom hij tot dit oordeel is gekomen. Bij de beoordeling van deze klachten is het namelijk
niet nodig om antwoord te geven op vragen die van belang zijn voor de eenheid of de ontwikkeling
van het recht (zie artikel 81 lid 1 van de Wet op de rechterlijke organisatie).

Het cassatiemiddel klaagt over de verwerping door het hof van het beroep op noodweerexces.

Ten laste van de verdachte is onder 1 subsidiair bewezenverklaard dat:

“hij op 27 augustus 2015 te Ede ter uitvoering van het door verdachte voorgenomen misdrijf
om aan [slachtoffer] , opzettelijk zwaar lichamelijk letsel toe te brengen met dat opzet met
een mes, in de schouder/rug van die [slachtoffer] heeft gestoken terwijl de uitvoering van
dat voorgenomen misdrijf niet is voltooid.”

Het hof heeft het vonnis dat in eerste aanleg is gewezen, bevestigd. In dat vonnis is ten
aanzien van de bewijsvoering onder meer het volgende overwogen:

“De feiten

Op grond van de bewijsmiddelen wordt het volgende, dat verder ook niet ter discussie staat,
vastgesteld.

Verdachte heeft op 27 augustus 2015 in Ede [slachtoffer] met een mes in zijn linkerschouder
gestoken.

(...)
Verdachte heeft in zijn verhoor verklaard een keukenmes te hebben gepakt en [betrokkene
1] heeft verklaard dat verdachte een vrij groot mes, van ongeveer 30 cm, in zijn handen had.
[slachtoffer] heeft verklaard dat hij wegrende toen hij door verdachte in zijn rug werd

1 Procesverloop in cassatie

2 Beoordeling van het eerste cassatiemiddel

3 Beoordeling van het tweede cassatiemiddel
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3.2.3

3.2.4

3.3

3.4

gestoken. Gelet op deze verklaring en de plek waar het slachtoffer is gestoken gaat de
rechtbank ervan uit dat [slachtoffer] in ieder geval in beweging was en zich had omgedraaid
op het moment dat hij werd gestoken.”

Volgens het proces-verbaal van de terechtzitting in hoger beroep van 10 januari 2019 heeft
de raadsman van de verdachte daar het volgende aangevoerd:

“Ik vind het vonnis van de rechtbank begrijpelijk waarbij de rechtbank stelt dat er sprake is
van een noodweersituatie.

Tussen de familie [slachtoffer] en [verdachte] is al jaren sprake van een familietwist. In deze
zaak is sprake van een aanrijding waarna de familie [slachtoffer] verhaal komt halen. De
echtgenote van cliënt is de familie [slachtoffer] tegemoet getreden met een
pepermolen/knuppel in haar hand. Vervolgens is zij daar door de familie [slachtoffer]
geslagen en op de grond gevallen. Cliënt ziet dat zijn vrouw wordt afgetuigd en komt haar
te hulp.

Cliënt was genoodzaakt zijn echtgenote te verdedigen tegen het geweld gepleegd door de
broers [slachtoffer] . De rechtbank stelt echter dat de wijze van verdediging niet
proportioneel is. Ik ben van mening dat zijn handelen wel proportioneel was. Cliënt staat
tegenover twee grote kerels die zijn vrouw aan het aftuigen zijn en alleen de bedreiging met
het mes is pas voldoende om de aftuiging te doen stoppen en dit is onder de gegeven
omstandigheden proportioneel. Er is sprake van emoties en daarbij wordt mogelijk te ver
gegaan. Ik vind het dus onbegrijpelijk dat het verweer, dat cliënt heeft gehandeld in een
situatie van noodweerexces, door de rechtbank niet wordt gehonoreerd.

Primair verzoek ik uw hof cliënt te ontslaan van alle rechtsvervolging en subsidiair verzoek ik
u het noodweerexces aan te nemen.”

In het door het hof bevestigde vonnis is het beroep op noodweerexces als volgt verworpen:

“De verdediging heeft zich op het standpunt gesteld dat - indien geen sprake is van
noodweer - sprake is van noodweerexces, nu verdachte de grenzen van een geboden en
noodzakelijke verdediging heeft overschreden doordat zijn echtgenoot werd aangevallen en
met een bebloed gezicht op de grond lag. De verdediging heeft dan ook verzocht verdachte
te ontslaan van alle rechtsvervolging.

Voor een succesvol beroep op noodweerexces moet ten eerste sprake zijn van een
ogenblikkelijke, wederrechtelijke aanranding van eigen lijf of goed. De rechtbank heeft
vastgesteld dat sprake was van een noodweersituatie. Verdachte heeft daarbij [slachtoffer]
met een mes gestoken en de grenzen van een geboden en noodzakelijke verdediging
overschreden.

Deze overschrijding van de grenzen van een geboden en noodzakelijke verdediging kan
enkel niet aan verdachte worden verweten indien dit het onmiddellijke gevolg is geweest
van een hevige gemoedsbeweging die door de aanranding werd veroorzaakt. Verdachte
heeft ter terechtzitting verklaard dat hij in paniek was. Verdachte heeft echter bij de politie
ook verklaard dat hij heeft gestoken omdat hij een einde wilde maken aan de ruzie. Daarna
heeft verdachte zijn echtgenoot bij de auto weggetrokken, welke zij vernield had, en zijn zij
naar boven gegaan. De rechtbank is op basis van het voorgaande van oordeel dat verdachte
bewust was van zijn handelen en bewust heeft gestoken hetgeen aanduidt dat geen sprake
is van een hevige gemoedsbeweging. Gelet op het voorgaande is geen sprake van
noodweerexces en wordt het verweer verworpen.”

Het oordeel van het hof dat geen sprake is geweest van een hevige gemoedsbeweging vanwege
de enkele omstandigheid dat de verdachte zich bewust was van zijn handelen en bewust heeft
gestoken om een einde te maken aan de ruzie is zonder nadere motivering die ontbreekt, niet
begrijpelijk, in aanmerking genomen dat ‘bewust handelen’ niet zonder meer onverenigbaar is met
“een hevige gemoedsbeweging” als bedoeld in artikel 41 lid 2 van het Wetboek van Strafrecht.

Het cassatiemiddel is terecht voorgesteld.
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De Hoge Raad:

- vernietigt de uitspraak van het hof, voor zover aan het oordeel van de Hoge Raad onderworpen
zoals hiervoor onder 1 is weergegeven;

- wijst de zaak terug naar het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, opdat de zaak ten aanzien daarvan
opnieuw wordt berecht en afgedaan.

Dit arrest is gewezen door de vice-president J. de Hullu als voorzitter, en de raadsheren Y. Buruma en
M.J. Borgers, in bijzijn van de waarnemend griffier E. Schnetz, en uitgesproken ter openbare
terechtzitting van 4 februari 2020.

4 Beslissing
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Instantie Parket bij de Hoge Raad

Datum conclusie 17-12-2019

Datum publicatie 04-02-2020

Zaaknummer 19/00445

Formele relaties Arrest Hoge Raad: ECLI:NL:HR:2020:195 

Rechtsgebieden Strafrecht

Bijzondere kenmerken -

Inhoudsindicatie
Poging tot zware mishandeling door een ander met een mes in de rug te steken, art.
302 Sr. Verwerping beroep op noodweerexces. HR: oordeel hof dat geen sprake
is geweest van een hevige gemoedsbeweging vanwege enkele omstandigheid dat
verdachte zich bewust was van zijn handelen en bewust heeft gestoken om een
einde te maken aan de ruzie is zonder nadere motivering die ontbreekt, niet
begrijpelijk, in aanmerking genomen dat ‘bewust handelen’ niet z.m. onverenigbaar
is met “een hevige gemoedsbeweging” a.b.i. art. 41.2 Sr. Volgt vernietiging en
terugwijzing.

Vindplaatsen Rechtspraak.nl 

Conclusie

Nummer 19/00445

Zitting 17 december 2019

ECLI:NL:PHR:2019:1434

PROCUREUR-GENERAAL

BIJ DE

HOGE RAAD DER NEDERLANDEN

CONCLUSIE
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P.C. Vegter

In de zaak

[verdachte],

geboren te [geboorteplaats] op [geboortedatum] 1982,

hierna: de verdachte

1.  Bij arrest van 24 januari 2019 heeft het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, zittingsplaats Arnhem,
de verdachte niet-ontvankelijk verklaard in het hoger beroep, voor zover gericht tegen de
beslissing ter zake van het onder 2 tenlastegelegde, en het vonnis van de rechtbank Gelderland
van 22 maart 2016, voor zover aan zijn oordeel onderworpen, bevestigd. In dat vonnis heeft de
rechtbank de verdachte vrijgesproken van het hem onder 1 primair tenlastegelegde en wegens 1
subsidiair “poging tot zware mishandeling” veroordeeld tot een gevangenisstraf voor de duur van
103 dagen, met aftrek van het voorarrest. Verder heeft het hof beslissingen genomen over
inbeslaggenomen voorwerpen en vorderingen van benadeelde partijen en een
schadevergoedingsmaatregel opgelegd aan de verdachte, één en ander zoals nader in het arrest
omschreven.

2.  Het cassatieberoep is ingesteld namens de verdachte en mr. H. Bakker, advocaat te Amsterdam,
heeft twee middelen van cassatie voorgesteld. Deze middelen richten zich tegen de verwerping
van het beroep op noodweer(exces).

3.  Ten laste van de verdachte is in het door het hof bevestigde vonnis onder 1 subsidiair
bewezenverklaard dat:
“hij op 27 augustus 2015 te Ede ter uitvoering van het door verdachte voorgenomen misdrijf om
aan [slachtoffer], opzettelijk zwaar lichamelijk letsel toe te brengen met dat opzet met een mes, in
de schouder/rug van die [slachtoffer] heeft gestoken terwijl de uitvoering van dat voorgenomen
misdrijf niet is voltooid”.

4.  Deze bewezenverklaring berust, voor zover voor de beoordeling van de middelen van belang, op
de volgende bewijsoverwegingen:1

“De feiten

Op grond van de bewijsmiddelen wordt het volgende, dat verder ook niet ter discussie staat,
vastgesteld.

Verdachte heeft op 27 augustus 2015 in Ede [slachtoffer] met een mes in zijn linkerschouder
gestoken.

(…)

Beoordeling door de rechtbank

(…)

Verdachte heeft in zijn verhoor verklaard een keukenmes te hebben gepakt en [betrokkene 1] heeft
verklaard dat verdachte een vrij groot mes, van ongeveer 30 cm, in zijn handen had. [slachtoffer]
heeft verklaard dat hij wegrende toen hij door verdachte in zijn rug werd gestoken. Gelet op deze
verklaring en de plek waar het slachtoffer is gestoken gaat de rechtbank ervan uit dat [slachtoffer] in
ieder geval in beweging was en zich had omgedraaid op het moment dat hij werd gestoken.

(…)”

5. Het proces-verbaal van de terechtzitting in hoger beroep houdt in dat de raadsman aldaar, voor
zover voor de beoordeling van het middel van belang, als volgt het woord tot verdediging heeft
gevoerd:

841



“Ik vind het vonnis van de rechtbank begrijpelijk waarbij de rechtbank stelt dat er sprake is van een
noodweersituatie.

Tussen de familie [slachtoffer] en [verdachte] is al jaren sprake van een familietwist. In deze zaak is
sprake van een aanrijding waarna de familie [slachtoffer] verhaal komt halen. De echtgenote van
cliënt is de familie [slachtoffer] tegemoet getreden met een pepermolen/knuppel in haar hand.
Vervolgens is zij daar door de familie [slachtoffer] geslagen en op de grond gevallen. Cliënt ziet dat
zijn vrouw wordt afgetuigd en komt haar te hulp.

Cliënt was genoodzaakt zijn echtgenote te verdedigen tegen het geweld gepleegd door de broers
[slachtoffer]. De rechtbank stelt echter dat de wijze van verdediging niet proportioneel is. Ik ben van
mening dat zijn handelen wel proportioneel was. Cliënt staat tegenover twee grote kerels die zijn
vrouw aan het aftuigen zijn en alleen de bedreiging met het mes is pas voldoende om de aftuiging te
doen stoppen en dit is onder de gegeven omstandigheden proportioneel. Er is sprake van emoties en
daarbij wordt mogelijk te ver gegaan. Ik vind het dus onbegrijpelijk dat het verweer, dat cliënt heeft
gehandeld in een situatie van noodweerexces, door de rechtbank niet wordt gehonoreerd.

Primair verzoek ik uw hof cliënt te ontslaan van alle rechtsvervolging en subsidiair verzoek ik u het
noodweerexces aan te nemen.”

6. In het door het hof bevestigde vonnis is het verweer als volgt samengevat en verworpen:

“5. De strafbaarheid van het feit

Noodweer

De verdediging heeft zich op het standpunt gesteld dat sprake is van noodweer en dat verdachte
dient te worden ontslagen van alle rechtsvervolging.

De rechtbank overweegt ten aanzien van het beroep op noodweer het volgende.

Voor een geslaagd beroep op noodweer moet ten eerste sprake zijn van een ogenblikkelijke,
wederrechtelijk aanranding van eigen of eens anders lijf, eerbaarheid of goed. Daarnaast moet sprake
zijn van een geboden en noodzakelijke verdediging.

Verdachte heeft verklaard dat zijn vrouw geschopt en geslagen werd door [betrokkene 1] en
[slachtoffer]. Verdachte is toen (met een keukenmes in de hand) naar beneden gekomen en heeft
verklaard dat hij toen ook door hen is geslagen. De rechtbank is van oordeel dat op dat moment
sprake was van een noodweersituatie.

Verdachte heeft zich tegen het geweld tegen hem en zijn echtgenoot verdedigd door met een mes in
de rug van [slachtoffer] te steken. Het geweld waartegen hij zich verdedigde bestond uit slaan en
schoppen. Niet is gebleken dat [betrokkene 1] en/of [slachtoffer] wapens bij zich hadden. Verdachte
heeft door te steken met een mes de grenzen van de proportionaliteit en subsidiariteit overschreden
waardoor geen sprake is van een geboden en noodzakelijke verdediging. Het beroep op noodweer
wordt derhalve verworpen.

Het feit is strafbaar.

6. De strafbaarheid van de verdachte

Noodweerexces

De verdediging heeft zich op het standpunt gesteld dat – indien geen sprake is van noodweer –
sprake is van noodweerexces, nu verdachte de grenzen van een geboden en noodzakelijke
verdediging heeft overschreden doordat zijn echtgenoot werd aangevallen en met een bebloed
gezicht op de grond lag. De verdediging heeft dan ook verzocht verdachte te ontslaan van alle
rechtsvervolging.

Voor een succesvol beroep op noodweerexces moet ten eerste sprake zijn van een ogenblikkelijke,
wederrechtelijke aanranding van eigen lijf of goed. De rechtbank heeft vastgesteld dat sprake was
van een noodweersituatie. Verdachte heeft daarbij [slachtoffer] met een mes gestoken en de grenzen
van een geboden en noodzakelijke verdediging overschreden.

Deze overschrijding van de grenzen van een geboden en noodzakelijke verdediging kan enkel niet
aan verdachte worden verweten indien dit het onmiddellijke gevolg is geweest van een hevige
gemoedsbeweging die door de aanranding werd veroorzaakt. Verdachte heeft ter terechtzitting
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verklaard dat hij in paniek was. Verdachte heeft echter bij de politie ook verklaard dat hij heeft
gestoken omdat hij een einde wilde maken aan de ruzie. Daarna heeft verdachte zijn echtgenoot bij
de auto weggetrokken, welke zij vernield had, en zijn zij naar boven gegaan. De rechtbank is op basis
van het voorgaande van oordeel dat verdachte bewust was van zijn handelen en bewust heeft
gestoken hetgeen aanduidt dat geen sprake is van een hevige gemoedsbeweging. Gelet op het
voorgaande is geen sprake van noodweerexces en wordt het verweer verworpen.

Verdachte is strafbaar, nu geen omstandigheid is gebleken of aannemelijk geworden die de
strafbaarheid van verdachte uitsluit.”

7. Het eerste middel klaagt dat de verwerping van het beroep op noodweer onvoldoende met
redenen is omkleed, althans die verwerping ontoereikend is gemotiveerd. Aan deze klacht is ten
grondslag gelegd dat het oordeel van het hof dat de gedraging als verdedigingsmiddel (het eenmaal
steken met een mes) niet in redelijke verhouding staat met de ernst van de aanranding, niet zonder
meer begrijpelijk is in het licht van de omstandigheden van het geval.

8. In het overzichtsarrest inzake noodweer en noodweerexces heeft de Hoge Raad, voor zover voor
de beoordeling van het middel van belang, het volgende overwogen:

“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.” 2

9. Met de woorden “in beginsel” heeft de Hoge Raad tot uitdrukking gebracht dat onder
omstandigheden het steken met een mes in een redelijke verhouding kan staan met een aanval die
bestaat uit het slaan met de blote handen dan wel een vuist. In dat kader doet de steller van het
middel een beroep op een arrest van de Hoge Raad van 26 maart 2019. In die zaak had het hof
geoordeeld dat sprake was van een ogenblikkelijke en wederrechtelijke aanranding van verdachtes lijf
waartegen de verdachte zich redelijkerwijs mocht verdedigen, maar verwierp het hof het beroep op
noodweer omdat het met een mes steken door de verdachte in de borststreek van het slachtoffer
volgens het hof niet in redelijke verhouding stond tot een aanval die bestond uit het slaan met de
blote handen dan wel een vuist en omdat de verdachte niet eerst had gepoogd een minder
verstrekkend verdedigingsmiddel toe te passen. De Hoge Raad achtte dat oordeel niet zonder meer
begrijpelijk. Daarbij nam de Hoge Raad in aanmerking dat het hof had vastgesteld dat

(i) de verdachte meermalen werd geconfronteerd met het slachtoffer en een voor hem onbekende
man,

(ii) de laatste confrontatie uiteindelijk uitliep op een gevecht tussen de verdachte en de twee
anderen, waarbij de verdachte meermalen op het hoofd, waaronder met vuisten, is geslagen en letsel
heeft opgelopen, en

(iii) de verdachte op het moment van de aanranding door het slachtoffer niet weg kon komen.3

10. Het middel stelt aldus de vraag aan de orde of ook in deze zaak sprake is van bijzondere
omstandigheden die maken dat het steken met het mes proportioneel is. In dat kader is van belang
dat het hof van de volgende feitelijke toedracht is uitgegaan. De vrouw van de verdachte werd
geschopt en geslagen door [betrokkene 1] en [slachtoffer]. De verdachte is daarop met een
keukenmes in de hand naar beneden gekomen. De verdachte werd toen geslagen door [betrokkene
1] en [slachtoffer]. Op een moment dat [slachtoffer] zich had omgedraaid, heeft de verdachte hem met
het keukenmes in de rug gestoken.

11. Ik meen dat het hof in het licht hiervan en in navolging van de rechtbank heeft kunnen oordelen
dat het steken met het mes niet in redelijke verhouding stond tot de ernst van de aanranding. Daarbij
neem ik in het bijzonder in aanmerking dat [slachtoffer] zich had omgedraaid op het moment dat de
verdachte hem met het keukenmes in de rug stak, en dat het hof kennelijk (ook overigens) geen
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bijzondere omstandigheden aannemelijk heeft geacht.4 Gelet op het voorgaande geeft het door het
hof bevestigde oordeel van de rechtbank dat de verdachte door te steken met een mes de grenzen
van de proportionaliteit heeft overschreden geen blijk van een onjuiste rechtsopvatting, terwijl het mij
evenmin onbegrijpelijk voorkomt. Aldus heeft het hof de verwerping van het beroep op noodweer
toereikend gemotiveerd.

12. Het middel faalt.

13. Het tweede middel klaagt dat de verwerping van het beroep op noodweerexces onvoldoende met
redenen is omkleed, althans die verwerping ontoereikend is gemotiveerd.

14. In het overzichtsarrest inzake noodweer en noodweerexces heeft de Hoge Raad5, voor zover voor
de beoordeling van het middel van belang (en met weglating van noten), het volgende overwogen:

"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.

3.6.2. 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.

3.6.3. 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.

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.”

15. Aan het middel is ten grondslag gelegd dat in de door het hof bevestigde overwegingen van de
rechtbank een eis wordt gesteld aan het beroep op noodweerexces die het recht niet kent, namelijk
de eis dat van een hevige gemoedsbeweging alleen sprake kan zijn bij een verdachte die niet bewust
handelde noch bewust was van zijn handelen, terwijl deze eis volgens de steller van het middel
bovendien onbegrijpelijk is.

16. In dat kader wijs ik op het arrest van de Hoge Raad van 27 mei 2008. Daarin overwoog de Hoge
Raad, voor zover voor de beoordeling van het middel van belang, het volgende:

“Het derde middel behelst voorts de klacht dat onbegrijpelijk is de overweging van het Hof dat
handelen vanuit een door de eerdere aanranding veroorzaakte hevige gemoedsbeweging niet
aannemelijk is geworden, omdat het handelen van de verdachte veeleer getuigt van een zekere
rationaliteit en doelgerichtheid. Blijkens de hiervoor onder 3.2.4 weergegeven overwegingen heeft het
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Hof onderzocht of ten tijde van de confrontatie onderaan de trap (de tweede fase) sprake was van
een door de eerdere aanranding veroorzaakte hevige gemoedsbeweging. Het Hof heeft daarbij niet
miskend dat aan een geslaagd beroep op noodweerexces niet in de weg behoeft te staan dat ook
andere factoren dan de wederrechtelijke aanranding hebben bijgedragen aan het ontstaan van die
hevige gemoedsbeweging. Het Hof heeft echter niet aannemelijk geacht dat het handelen van de
verdachte in de tweede fase het onmiddellijke gevolg is geweest van een dusdanige hevige angst of
woede, veroorzaakt door de eerdere aanranding, dat deze kan worden aangemerkt als een hevige
gemoedsbeweging als bedoeld in art. 41, tweede lid, Sr. Het Hof heeft een zekere rationaliteit en
doelgerichtheid — waarmee het Hof kennelijk het oog erop had dat de verdachte met een bepaalde
mate van berekening het slachtoffer (definitief) wilde uitschakelen — en dus niet een door de
aanranding veroorzaakte hevige gemoedsbeweging doorslaggevend geacht in het handelen van de
verdachte. Het Hof is mede op grond van door de verdachte afgelegde verklaringen tot dat oordeel
gekomen. Het niet van een onjuiste rechtsopvatting getuigende oordeel van het Hof is, gelet op de
door het Hof vastgestelde feiten, niet onbegrijpelijk en kan, verweven als het is met waarderingen
van feitelijke aard, in cassatie niet verder worden getoetst. Het derde middel faalt ook in zoverre.”6

17. Hieruit komt naar voren dat bewust of rationeel handelen op zich nog niet hoeft te betekenen dat
geen sprake is van een door de eerdere aanranding veroorzaakte hevige gemoedsbeweging. Toch
zal, zoals Ter Haar onder verwijzing naar dit arrest schrijft, een verdachte die in zijn gestelde
‘exceshandelen’ enige rationaliteit of doelgerichtheid aan de dag heeft gelegd, zijn beroep op
noodweerexces niet snel gehonoreerd zien.7 De rationaliteit of de bewustheid van het handelen
speelt immers wel een rol bij de beoordeling of de door de aanranding veroorzaakte hevige
gemoedsbeweging van doorslaggevend belang is geweest voor de overschrijding van de grenzen van
de noodzakelijke verdediging en die overschrijding dus het onmiddellijk gevolg is van de hevige
gemoedsbeweging.

18. In deze zaak ligt in de door het hof bevestigde overweging van de rechtbank dat de verdachte
bewust was van zijn handelen en bewust heeft gestoken en dat dit aanduidt dat geen sprake is van
een hevige gemoedsbeweging als oordeel van de rechtbank – en in navolging daarvan het hof –
besloten dat geen sprake is van een hevige gemoedsbeweging die van doorslaggevend belang is
geweest voor het handelen van de verdachte. In het licht van het voorgaande geeft dat oordeel geen
blijk van een onjuiste rechtsopvatting. Dat oordeel komt mij in het licht van de in het bevestigde
vonnis aangehaalde verklaring van de verdachte dat hij heeft gestoken omdat hij een einde wilde
maken aan de ruzie ook niet onbegrijpelijk voor. Aldus heeft het hof het beroep op noodweerexces
toereikend gemotiveerd verworpen.

19. Het middel faalt.

20. De middelen falen en kunnen worden afgedaan met de aan art. 81, eerste lid, RO ontleende
motivering. Ambtshalve heb ik geen gronden aangetroffen die tot vernietiging van de bestreden
uitspraak aanleiding behoren te geven.

21. Deze conclusie strekt tot verwerping van het beroep.

De Procureur-Generaal

bij de Hoge Raad der Nederlanden
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Met weglating van voetnoten.

HR 22 maart 2016, ECLI:NL:HR:2016:456, NJ 2016/316, m.nt. Rozemond.

HR 26 maart 2019, ECLI:NL:HR:2019:434. Zie ook de conclusie van mijn ambtgenoot Harteveld,
ECLI:NL:PHR:2019:963.

De raadsman stelt bij het hof dat verdachte tegenover twee grote kerels staat die zijn vrouw aan
het aftuigen zijn. Deze door de raadsman niet nader onderbouwde feiten zijn zo door het hof niet
vastgesteld. De omstandigheid dat het slachtoffer zich had omgedraaid wijst in een andere richting.
Dat is in overeenstemming met de door het hof bevestigde bewijsvoering van de rechtbank: “Gelet op
deze verklaring en de plek waar het slachtoffer is gestoken gaat de rechtbank ervan uit dat
[slachtoffer] in ieder geval in beweging was en zich had omgedraaid op het moment dat hij werd
gestoken.” In cassatie wordt ook de begrijpelijkheid van feitelijke vaststellingen in de motivering in het
arrest en het door het hof bevestigde vonnis niet ter discussie gesteld.

HR 22 maart 2016, ECLI:NL:HR:2016:456, NJ 2016/316, m.nt. Rozemond.

HR 27 mei 2008, ECLI:NL:HR:2008:BC6794, NJ 2008/510, m.nt. Borgers, rov. 3.4.3. Zie ook HR 20
maart 2012, ECLI:NL:HR:2012:BU7349, rov. 5.2.

R. ter Haar, ‘Proportionaliteit en noodweerexces: over de grenzen van het noodweerrecht en de
verantwoordelijkheid van de aanvaller voor de overschrijding van die grenzen’, TPWS 2018/62, p. 152.
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Instantie Hoge Raad

Datum uitspraak 07-09-2021

Datum publicatie 07-09-2021

Zaaknummer 19/04623

Formele relaties Conclusie: ECLI:NL:PHR:2021:528 
In cassatie op : ECLI:NL:GHARL:2019:7822 

Rechtsgebieden Strafrecht

Bijzondere kenmerken Cassatie

Inhoudsindicatie
Zware mishandeling door onder invloed van alcohol en cocaïne haar ex-partner in
diens woning met groot mes in zijn onderarm te steken n.a.v. ruzie waarbij ex-
partner verdachte in haar ribben heeft geslagen, art. 302.1 Sr. Noodweerexces,
art. 41.2 Sr. Is steken met mes het onmiddellijke gevolg geweest van hevige
gemoedsbeweging die is veroorzaakt door daaraan voorafgaande wederrechtelijke
aanranding? HR herhaalt relevante overwegingen uit HR:2016:456 m.b.t. vereisten
voor geslaagd beroep op noodweerexces, i.h.b. “onmiddellijk gevolg” van hevige
gemoedsbeweging. Hof heeft vastgesteld dat aangever voorafgaand aan
bewezenverklaard feit verdachte heeft mishandeld door haar in haar ribben te
slaan. Hof heeft vervolgens geoordeeld dat het door verdachte gedane beroep op
noodweerexces moet worden verworpen omdat verdachte handelde “vanuit reeds
bestaande kwaadheid” die gevolg was van mishandeling van verdachte door
aangever. Dat oordeel is niet begrijpelijk. De mishandeling is immers de aanranding
waarop beroep op noodweer(exces) betrekking had, zodat hier geen sprake kan
zijn van hevige gemoedsbeweging die in essentie is terug te voeren op eerder
bestaande emotie, d.w.z. emotie die al bestond vóór aanranding.

Volgt vernietiging en terugwijzing.

Vindplaatsen Rechtspraak.nl 
SR-Updates.nl 2021-0265 
NJB 2021/2415 
RvdW 2021/876 
NJ 2021/300 

Uitspraak

HOGE RAAD DER NEDERLANDEN

STRAFKAMER

ECLI:NL:HR:2021:1226
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2.3

Nummer 19/04623

Datum 7 september 2021

ARREST

op het beroep in cassatie tegen een arrest van het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden van 25
september 2019, nummer 21-005398-18, in de strafzaak

tegen

[verdachte],

geboren te [geboorteplaats] op [geboortedatum] 1966,

hierna: de verdachte.

Het beroep is ingesteld door de verdachte. Namens deze heeft V.C. van der Velde, advocaat te Almere,
bij schriftuur een cassatiemiddel voorgesteld. De schriftuur is aan dit arrest gehecht en maakt daarvan
deel uit.

De procureur-generaal F.W. Bleichrodt heeft geconcludeerd tot vernietiging van de bestreden uitspraak
en tot terugwijzing van de zaak naar het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, zittingsplaats
Leeuwarden, opdat de zaak op het bestaande hoger beroep opnieuw wordt berecht en afgedaan.

Het cassatiemiddel klaagt over de verwerping door het hof van het beroep op noodweerexces.

Ten laste van de verdachte is bewezenverklaard dat:

“zij op 16 november 2017, te [plaats], aan [benadeelde] opzettelijk zwaar lichamelijk letsel, te
weten een steekwond waarvoor operatief ingrijpen noodzakelijk was en peesletsel, heeft
toegebracht door die [benadeelde] met een groot mes in de onderarm te steken.”

Het hof heeft het in het cassatiemiddel bedoelde verweer als volgt samengevat en verworpen:

“Door de raadsman van verdachte is subsidiair het verweer gevoerd dat verdachte heeft
gehandeld in een toestand van noodweer dan wel (extensief) noodweerexces en derhalve dient
te worden ontslagen van alle rechtsvervolging.

Daartoe is door de verdediging het navolgende aangevoerd.

Verdachte is, voordat zij het mes pakte, door aangever mishandeld. Verdachte en aangever
bevonden zich toen op de bank in de woonkamer van de woning van aangever. Aangever heeft
verdachte geslagen op haar ribben, waar zij gebroken ribben aan heeft overgehouden. Nadat de
mishandeling was gestopt en aangever wegliep van de bank, heeft verdachte een mes uit het
dressoir gepakt. Verdachte wilde vervolgens de woning verlaten. Aangever bevond zich echter in

1 Procesverloop in cassatie

2 Beoordeling van het cassatiemiddel
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de gang, tussen verdachte en de enige uitgang van de woning in. Aangever kwam vervolgens
opnieuw op verdachte af. Bij verdachte bestond op dat moment niet louter de vrees voor een
nieuwe aanranding van haar lijf, maar de situatie was - gelet op de eerdere aanranding - in
redelijkheid beschouwd zodanig bedreigend voor verdachte, dat de vrees voor een aanranding
kan worden aangemerkt als een ogenblikkelijke aanranding in de zin van artikel 41 Sr. Voor zover
het hof aanneemt dat verdachte geen stekende beweging heeft gemaakt, is de wijze waarop
verdachte zich heeft verdedigd proportioneel geweest. Voor zover het hof aanneemt dat
verdachte wel een stekende beweging heeft gemaakt, is sprake van een verontschuldigbare
overschrijding van de grenzen van de noodzakelijke verdediging en is deze overschrijding het
onmiddellijke gevolg geweest van de hevige gemoedsbeweging die door het herhaaldelijk
aanvallen van aangever is veroorzaakt. De hevige gemoedsbeweging bestond uit angst.

Het hof stelt voorop dat indien door of namens de verdachte een beroep wordt gedaan op
noodweer, de rechter zal moeten onderzoeken of 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'n aanranding. De 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 artikel 41 Sr.

Noodweerexces kan in beeld komen bij een "overschrijding van de grenzen van de noodzakelijke
verdediging". Daarvan kan 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 is, dan wel indien

b. op het tijdstip van de aan de verdachte verweten gedraging de onder a bedoelde situatie
weliswaar is beëindigd en derhalve de noodzaak tot verdediging niet meer bestaat, doch
niettemin deze gedraging toch het onmiddellijk gevolg is van een hevige gemoedsbeweging
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.

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.

Gelet op de door de verdediging in eerste aanleg overgelegde foto's en medische stukken met
betrekking tot het letsel van verdachte, wil het hof aannemen dat aangever verdachte die
bewuste avond op 16 november 2017 heeft mishandeld door haar in haar ribben te slaan. (...)

Voornoemde wederrechtelijke aanranding van verdachtes lijf was echter geëindigd op het moment
dat aangever bij verdachte is weggelopen en zich naar de gang/hal heeft begeven. Het hof acht
het niet aannemelijk geworden dat de gedraging van verdachte, te weten het steken met het mes
in de onderarm van aangever, het onmiddellijk gevolg is geweest van een hevige
gemoedsbeweging veroorzaakt door de daaraan voorafgaande wederrechtelijke aanranding. De

849



2.4

2.5

2.6

stelling dat sprake zou zijn van een hevige gemoedsbeweging bij verdachte heeft de verdediging
verder geen handen en voeten gegeven en is ook op andere wijze niet aannemelijk geworden.
Integendeel. Verdachte handelde naar het oordeel van het hof niet zozeer in een hevige
gemoedsbeweging, maar veeleer vanuit een reeds bestaande kwaadheid jegens aangever omdat
hij haar had mishandeld. Dat blijkt uit de na haar aanhouding door verdachte gedane uitlatingen
"Ik heb het gedaan, ik heb hem neergestoken omdat hij mij mishandeld heeft” en “Hij mishandelde
mij, ik heb hem teruggepakt".

(...)

Het hof verwerpt, gelet op het voorgaande, de verweren van de raadsman. Verdachte is strafbaar
aangezien geen omstandigheid is gebleken of aannemelijk geworden die verdachte niet strafbaar
zou doen zijn.”

Voor noodweerexces geldt in alle gevallen dat van verontschuldigbare overschrijding van de
grenzen van noodzakelijke verdediging alleen sprake kan zijn als:
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 als
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),
maar 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 op die wijze 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 als de hevige gemoedsbeweging in essentie is terug te voeren op
een eerder bestaande emotie, zoals een reeds bestaande kwaadheid jegens het slachtoffer.
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. Verder kan het tijdsverloop tussen de aanranding en de
verdedigingshandeling van belang zijn. (Vgl. HR 22 maart 2016, ECLI:NL:HR:2016:456.)

Het hof heeft vastgesteld dat [benadeelde] voorafgaand aan het bewezenverklaarde feit de
verdachte heeft mishandeld door haar in haar ribben te slaan. Het hof heeft vervolgens
geoordeeld dat het door de verdachte gedane beroep op noodweerexces moet worden
verworpen omdat de verdachte handelde “vanuit een reeds bestaande kwaadheid” die het gevolg
was van de mishandeling van de verdachte door de aangever. Dat oordeel is niet begrijpelijk. De
mishandeling is immers de aanranding waarop het beroep op noodweer(exces) betrekking had,
zodat hier geen sprake kan zijn van een hevige gemoedsbeweging die in essentie is terug te
voeren op een eerder bestaande emotie zoals hiervoor onder 2.4 bedoeld, dat wil zeggen een
emotie die al bestond vóór de aanranding.

Het cassatiemiddel slaagt.

De Hoge Raad:

- vernietigt de uitspraak van het hof;

- wijst de zaak terug naar het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, opdat de zaak opnieuw wordt
berecht en afgedaan.

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 C. Caminada, in bijzijn van de waarnemend griffier E. Schnetz, en uitgesproken ter
openbare terechtzitting van 7 september 2021.
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Instantie Parket bij de Hoge Raad

Datum conclusie 08-06-2021

Datum publicatie 08-06-2021

Zaaknummer 19/04623

Formele relaties Arrest gerechtshof: ECLI:NL:GHARL:2019:7822 
Arrest Hoge Raad: ECLI:NL:HR:2021:1226 

Rechtsgebieden Strafrecht

Bijzondere kenmerken -

Inhoudsindicatie
Conclusie AG. Verwerping van beroep op noodweerexces. Hof heeft overwogen
dat verdachte niet zozeer in een hevige gemoedsbeweging handelde, maar veeleer
vanuit een reeds bestaande kwaadheid jegens aangever omdat hij haar had
mishandeld. Conclusie strekt tot vernietiging en terugwijzing.

Vindplaatsen Rechtspraak.nl 

Conclusie

PROCUREUR-GENERAAL

BIJ DE

HOGE RAAD DER NEDERLANDEN

Zitting 8 juni 2021

CONCLUSIE

F.W. Bleichrodt

In de zaak

[verdachte] ,

geboren te [geboorteplaats] op [geboortedatum] 1966,

ECLI:NL:PHR:2021:528

Nummer19/04623
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hierna: de verdachte.

1.  De verdachte is bij arrest van 25 september 2019 door het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden,
zittingsplaats Leeuwarden, wegens “zware mishandeling”, veroordeeld tot een gevangenisstraf
voor de duur van 290 dagen, waarvan 180 dagen voorwaardelijk met toepassing van bijzondere
voorwaarden en een proeftijd voor de duur van drie jaren, met aftrek als bedoeld in art. 27(a) Sr.
Het hof heeft voorts de vordering tot schadevergoeding van de benadeelde partij toegewezen en
dienovereenkomstig een schadevergoedingsmaatregel opgelegd. Ten slotte heeft het hof de
tenuitvoerlegging gelast van twee eerdere straffen, voor zover voorwaardelijk opgelegd.

2.  Het cassatieberoep is ingesteld namens de verdachte. Mr. V.C. van der Velde, advocaat te Almere,
heeft een middel van cassatie voorgesteld.

3. Het middel behelst, mede bezien in het licht van de toelichting, de klacht dat het hof het beroep op
noodweerexces ten onrechte heeft verworpen, althans dat het hof het beroep op noodweerexces
heeft verworpen op gronden die de verwerping niet kunnen dragen.

4. Letterlijke lezing van het eerste middel zou de indruk kunnen wekken dat ook een klacht is gericht
tegen de verwerping van het beroep op noodweer. Uit de toelichting op het middel leid ik echter af dat
slechts de verwerping van het beroep op noodweerexces tot inzet van de cassatieprocedure wordt
gemaakt. Daartoe zal ik mij in deze conclusie dan ook beperken.

5. Het hof heeft ten laste van de verdachte bewezen verklaard dat:

“zij op 16 november 2017, te [plaats] , aan [benadeelde] opzettelijk zwaar lichamelijk letsel te weten
een steekwond waarvoor operatief ingrijpen noodzakelijk was en peesletsel, heeft toegebracht door
die [benadeelde] met een groot mes in de onderarm te steken.”

6. Het hof heeft vastgesteld dat het bewezen verklaarde heeft plaatsgevonden in het kader van een
ruzie tussen de verdachte en haar (ex-)partner. De verdachte heeft de aangever onder meer met een
telefoon op zijn hoofd geslagen. Het hof heeft aangenomen dat de aangever de verdachte die
bewuste avond heeft mishandeld door haar op haar ribben te slaan. De aangever heeft tegen de
verdachte gezegd dat zij zijn huis uit moest gaan. Hij heeft haar spullen op de gang gegooid en is na
terugkeer in de woonkamer door de verdachte opzettelijk en met kracht in zijn onderarm gestoken
(bewijsmiddelen 1 en 2). De politie is na de melding van de steekpartij ter plaatse gekomen en heeft
de verdachte aangehouden. Bij die gelegenheid heeft de verdachte meermaals gezegd: “Ik heb het
gedaan, ik heb hem neergestoken omdat hij mij mishandeld heeft” (bewijsmiddel 3). Ook zei zij onder
meer tegen verbalisanten: “Ik heb hem gestoken, in zijn arm”, “Hij mishandelde mij, ik heb hem
teruggepakt” en “Hij ging naar de gang. Ik pakte een mes uit dat laatje en stak hem één keer”
(bewijsmiddel 4).

7. Uit het proces-verbaal van de ter terechtzitting in hoger beroep blijkt dat de raadsman van de
verdachte het woord tot verdediging heeft gevoerd aan de hand van zijn pleitnotities, die aan het
proces-verbaal zijn gehecht. Daarin wordt (subsidiair) een beroep gedaan op noodweerexces. De
raadsman voerde aan dat de verdachte van meet af aan heeft verklaard dat zij het mes heeft gepakt
ter zelfverdediging. Zowel de aangever als de verdachte heeft verklaard dat zij ruzie hadden in het
huis van de aangever. De verdachte heeft verklaard dat zij aan de ruzie gebroken ribben heeft
overgehouden nadat de aangever haar daarop had geslagen. De verdachte wilde het huis verlaten en
had angst dat de aangever haar wat zou aandoen. Voor zover het hof aanneemt dat de verdachte
een stekende beweging met het mes heeft gemaakt, beroept de verdediging zich op noodweerexces.
De overschrijding van de grenzen van de noodzakelijke verdediging is volgens de raadsman het
onmiddellijke gevolg geweest van de hevige gemoedsbeweging, die door het herhaaldelijk aanvallen

Het cassatieberoep

Het middel
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van de verdachte door de aangever is veroorzaakt. De hevige gemoedsbeweging bestond uit angst,
aldus de raadsman.

8. Voor zover relevant voor de bespreking van het middel, heeft het hof in reactie op het verweer van
de verdediging het volgende overwogen:

“Noodweerexces kan in beeld komen bij een "overschrijding van de grenzen van de noodzakelijke
verdediging". Daarvan kan 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 is, dan
wel indien

b. op het tijdstip van de aan de verdachte verweten gedraging de onder a bedoelde situatie
weliswaar is beëindigd en derhalve de noodzaak tot verdediging niet meer bestaat doch niettemin
deze gedraging toch het onmiddellijk gevolg is van een hevige gemoedsbeweging 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.

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.

Gelet op de door de verdediging in eerste aanleg overgelegde foto's en medische stukken met
betrekking tot het letsel van verdachte, wil het hof aannemen dat aangever verdachte die bewuste
avond op 16 november 2017 heeft mishandeld door haar in haar ribben te slaan. Dat dit letsel zou zijn
toegebracht door verbalisanten tijdens de aanhouding van verdachte waarvan de advocaat-generaal
in zijn requisitoir uitgaat, acht het hof niet aannemelijk. Uit het proces-verbaal van bevindingen op
pagina 108 van het dossier blijkt weliswaar dat verdachte tegen een verbalisant over haar letsel heeft
gezegd dat de verbalisanten die haar hebben aangehouden hier verantwoordelijk voor waren, echter
kan aan de hand van de overige inhoud van het strafdossier - in het bijzonder het proces-verbaal van
bevindingen op pagina 42 van het dossier - niet worden vastgesteld dat er ten tijde van verdachtes
aanhouding zodanig geweld door de verbalisanten is toegepast, dat dit een verklaring zou vormen
voor het letsel bij verdachte.

Voornoemde wederrechtelijke aanranding van verdachtes lijf was echter geëindigd op het moment dat
aangever bij verdachte is weggelopen en zich naar de gang/hal heeft begeven. Het hof acht het niet
aannemelijk geworden dat de gedraging van verdachte, te weten het steken met het mes in de
onderarm van aangever, het onmiddellijk gevolg is geweest van een hevige gemoedsbeweging
veroorzaakt door de daaraan voorafgaande wederrechtelijke aanranding. De stelling dat sprake zou
zijn van een hevige gemoedsbeweging bij verdachte heeft de verdediging verder geen handen en
voeten gegeven en is ook op andere wijze niet aannemelijk geworden. Integendeel. Verdachte
handelde naar het oordeel van het hof niet zozeer in een hevige gemoedsbeweging, maar veeleer
vanuit een reeds bestaande kwaadheid jegens aangever omdat hij haar had mishandeld. Dat blijkt uit
de na haar aanhouding door verdachte gedane uitlatingen "Ik heb het gedaan, ik heb hem
neergestoken omdat hij mij mishandeld heeft” en “Hij mishandelde mij, ik heb hem teruggepakt".

Het hof acht evenmin aannemelijk geworden dat zich vlak voor het steken door verdachte een nieuwe
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noodweersituatie heeft voorgedaan. De stelling dat aangever in de gang op verdachte is komen
afstieren, berust enkel op de verklaring van verdachte, en vindt nergens bevestiging in het
strafdossier. Bovendien is de enkele vrees niet voldoende voor een dreigend gevaar voor een
ogenblikkelijk wederrechtelijke aanranding, ook niet in het licht van de eerdere aanranding van
verdachtes lijf door aangever. Daarbij acht het hof van belang dat aangever al met de mishandeling
van verdachte was gestopt en de kamer was uitgelopen. Vervolgens is verdachte zelf naar de ruimte
waar aangever zich bevond gelopen. Voorts acht het hof hierbij nog van belang dat verdachte,
volgens haar eigen verklaring ter zitting van het hof, niet tegen aangever heeft gezegd dat zij de
woning wilde verlaten en aangever ook niet heeft gewaarschuwd dat zij een mes had. Het hof
verwerpt, gelet op het voorgaande, de verweren van de raadsman. Verdachte is strafbaar aangezien
geen omstandigheid is gebleken of aannemelijk geworden die verdachte niet strafbaar zou doen zijn.”

9. Het hof acht aldus niet aannemelijk geworden dat de gedraging van de verdachte, te weten het
steken met het mes in de onderarm van aangever, het onmiddellijk gevolg is geweest van een hevige
gemoedsbeweging veroorzaakt door de daaraan voorafgaande wederrechtelijke aanranding. De
stelling dat sprake zou zijn van een hevige gemoedsbeweging bij de verdachte heeft de verdediging
“geen handen en voeten gegeven” en is ook op andere wijze niet aannemelijk geworden. De steller
van het middel bestrijdt dit oordeel. Daartoe wijst hij erop dat het hof heeft vastgesteld dat de
verdachte bij gelegenheid van haar aanhouding heeft gezegd dat de verdachte haar mishandelde en
dat zij hem heeft teruggepakt. Daarmee heeft de verdachte volgens de steller van het middel “vrijwel
direct na het incident op een authentieke wijze haar hevige gemoedsbeweging handen en voeten
gegeven”.

10. Het hof heeft bij de bespreking van het beroep op noodweerexces terecht de vooropstellingen in
HR 22 maart 2016, ECLI:NL:HR:2016:456, NJ 2016/316 tot uitgangspunt genomen. Daartoe behoort
dat 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. De Hoge Raad voegt daaraan toe dat niet is uitgesloten dat andere factoren
mede hebben bijgedragen aan het ontstaan van die hevige gemoedsbeweging, maar dat aan het
gevolgvereiste niet is voldaan indien de hevige gemoedsbeweging in essentie is terug te voeren op
een eerder bestaande emotie, zoals een reeds bestaande kwaadheid jegens het slachtoffer. Het hof
lijkt aan de laatstbedoelde situatie te refereren door te overwegen dat de verdachte niet zozeer
handelde in een hevige gemoedsbeweging, maar veeleer vanuit een reeds bestaande kwaadheid
jegens de aangever omdat hij haar had mishandeld.

11. De Hoge Raad heeft in het genoemde overzichtsarrest ten aanzien van de situatie waarin de
hevige gemoedsbeweging in essentie is terug te voeren op een eerder bestaande emotie, zoals een
reeds bestaande kwaadheid jegens het slachtoffer, verwezen naar HR 31 maart 2009,
ECLI:NL:HR:2009:BH0180. In deze zaak was een woordenwisseling ontstaan tussen de verdachte en
het latere slachtoffer. De verdachte werd kwaad en er is een vechtpartij ontstaan. Het hof heeft niet
kunnen vaststellen wie er met vechten is begonnen. Er zijn over en weer klappen uitgedeeld. De
verdachte en het latere slachtoffer zijn op de grond gevallen. Terwijl de verdachte op de grond lag,
heeft hij zijn pistool ter hand genomen en doorgeladen. Weer op zijn benen staand, heeft de
verdachte het wapen op het lichaam van het latere slachtoffer gericht, in diens richting geschoten,
waarna het slachtoffer is gevallen en aan zijn verwondingen is overleden. De verwerping van het
beroep op noodweerexces steunde op verschillende gronden. Daartoe behoorde de overweging dat
niet aannemelijk was geworden dat de verdachte heeft gereageerd uit angst en paniek, zoals de
verdediging had gesteld. Het hof oordeelde dat de ten tijde van de vechtpartij reeds bestaande
kwaadheid van de verdachte jegens het slachtoffer doorslaggevend is geweest voor het schieten en
niet de gestelde paniek en angst die door het handelen van het slachtoffer was veroorzaakt. Dat
oordeel kon de toets in cassatie doorstaan.

12. De zaak die leidde tot het arrest uit 2009 biedt interessant vergelijkingsmateriaal voor de
beoordeling van het middel in de onderhavige zaak. Ook in de onderhavige zaak is door de
verdediging naar voren gebracht dat de verdachte handelde uit angst die is veroorzaakt door een
wederrechtelijke aanranding, terwijl het hof heeft aangenomen dat het handelen voortkwam uit reeds
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bestaande kwaadheid. De enkele omstandigheid dat geen sprake was van angst maar van kwaadheid
staat aan het slagen van een beroep op noodweerexces niet in de weg. Mijn voormalig ambtgenoot
Vellinga merkt in zijn conclusie voorafgaand aan het arrest uit 2009 op dat affecten als kwaadheid en
drift in voorkomende gevallen onder ‘hevige gemoedsbeweging’ kunnen worden begrepen. Ook
Machielse stelt dat een hevige gemoedsbeweging ook uit woede kan bestaan.1 In een andere zaak
achtte de Hoge Raad het oordeel van het hof dat "aannemelijk [is] dat verdachte als gevolg van het
eerdere incident boos is geworden, maar hetgeen in dit verband naar voren is gebracht volstrekt niet
toereikend [is] om te kunnen spreken van een dusdanig hevige gemoedstoestand die nodig is voor
een geslaagd beroep op noodweerexces" niet zonder meer begrijpelijk. Daartoe verwees de Hoge
Raad onder meer naar de als bewijsmiddel gebezigde verklaring van de verdachte dat hij "zo
ongelooflijk boos" was. Het hof had niet duidelijk gemaakt of het een hevige gemoedsbeweging als
bedoeld in art. 41, tweede lid, Sr niet aannemelijk had geacht dan wel of het de door het gestelde
eerdere incident veroorzaakte gemoedsbeweging niet van doorslaggevend belang had geacht voor de
verweten gedraging.2

13. Voorts moet worden bedacht dat het voor een geslaagd beroep op noodweerexces niet nodig is
de hevige gemoedsbeweging precies te benoemen.3 De omstandigheid dat de verdachte de emotie
beschrijft als angst, terwijl het hof meent dat deze beter als kwaadheid kan worden omschreven,
staat aan het slagen van een beroep op noodweerexces niet in de weg. Daarbij merk ik nog op dat in
situaties waarin een beroep op noodweerexces aan de orde kan zijn niet zelden sprake zal zijn van
een combinatie van verschillende emoties, die op zichzelf beschouwd dan wel in hun onderlinge
samenhang als ‘hevige gemoedsbeweging’ kunnen worden aangemerkt. Zo slaagde in HR 21 oktober
2008, ECLI:NL:HR:2008:BD7821 het middel dat was gericht tegen de verwerping van het beroep op
noodweerexces. Het hof was niet ingegaan op het verweer dat de verdachte zodanig ernstig was
mishandeld dat hij heeft gestoken als rechtstreeks gevolg van de door de wederrechtelijke
aanranding veroorzaakte hevige “angst of woede”.4

14. De crux van de overweging van de Hoge Raad in het arrest van 2009 is dan ook niet zozeer
gelegen in het woord ‘kwaadheid’ als wel in de woorden ‘reeds bestaande’. Daarbij zal de Hoge Raad
doelen op de situatie die bestond vóór of uiterlijk bij aanvang van de wederrechtelijke aanranding. En
daarin manifesteert zich het cruciale verschil tussen de zaak uit 2009 en de onderhavige zaak. Uit de
vaststellingen van het hof in de zaak uit 2009 bleek immers dat de verdachte kwaad was geworden
als gevolg van een woordenwisseling die voorafging aan de vechtpartij. Het hof heeft in de
onderhavige zaak echter vastgesteld dat de verdachte veeleer heeft gehandeld vanuit een reeds
bestaande kwaadheid jegens aangever omdat hij haar had mishandeld. Uit de bewijsvoering volgt dat
het daarbij ging om de mishandeling die direct voorafging aan het steken met het mes door de
verdachte. Van enige eerdere mishandeling blijkt uit de bestreden uitspraak niet. Daarmee heeft het
hof tot uitdrukking gebracht dat de bewezen verklaarde gedraging van de verdachte het gevolg is
geweest van kwaadheid die op haar beurt het gevolg was van de daaraan direct voorafgaande
mishandeling van de verdachte door de aangever. Deze overwegingen kunnen de verwerping van het
beroep op noodweerexces niet dragen. Zij ondersteunen dit beroep veeleer. De enkele omstandigheid
dat de verdachte in dit verband het woord ‘terugpakken’ heeft gebezigd, doet daaraan niet af. Het hof
heeft immers niet aan de verwerping van het beroep ten grondslag gelegd dat het handelen van de
verdachte in essentie aanvallend van aard was, terwijl het bezigen van woorden als “terug willen
doen” of “terugpakken” als zodanig niet aan het honoreren van een beroep op noodweerexces in de
weg staat.5

15. Het hof heeft het beroep op noodweerexces verworpen op gronden die deze verwerping niet
kunnen dragen. Het middel is terecht voorgesteld.

16. Het middel slaagt.

17. Ambtshalve heb ik geen gronden aangetroffen die tot vernietiging van de bestreden uitspraak
aanleiding behoren te geven.
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18. Deze conclusie strekt tot vernietiging van de bestreden uitspraak en tot terugwijzing van de zaak
naar het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, zittingsplaats Leeuwarden, opdat de zaak op het
bestaande hoger beroep opnieuw wordt berecht en afgedaan.

De Procureur-Generaal

bij de Hoge Raad der Nederlanden

AG

A.J. Machielse, in: NLR, art. 41, aant. 18.4, actueel tot en met 1 mei 2016.

HR 19 september 2017, ECLI:NL:HR:2017:2413.

Zie ook J. de Hullu, Materieel strafrecht, Deventer: Wolters Kluwer 2018, p. 332.

Vgl. ook HR 27 mei 2008, ECLI:NL:HR:2008:BC6794, NJ 2008/510.

Vgl. HR 13 maart 2018, ECLI:NL:HR:2018:340.
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Instantie Hoge Raad

Datum uitspraak 30-06-2020

Datum publicatie 30-06-2020

Zaaknummer 19/00650

Formele relaties Conclusie: ECLI:NL:PHR:2020:488 

Rechtsgebieden Strafrecht

Bijzondere kenmerken Cassatie

Inhoudsindicatie
Mishandeling met zwaar lichamelijk letsel (schedelbreuk) tot gevolg door als
uitsmijter van discotheek vervelende bezoeker klap in gezicht te geven, art. 301.2
Sr. Verzuim te beslissen op beroep op noodweerexces? Art. 358.3 Sv. Hof heeft
beroep op noodweer gemotiveerd verworpen. Hof heeft door raadsman
aangevoerde kennelijk niet tevens opgevat als voldoende duidelijk beroep op
noodweerexces waarop overeenkomstig art. 358.3 Sv bepaaldelijk beslissing moet
worden gegeven. Dat oordeel getuigt niet van onjuiste rechtsopvatting en is niet
onbegrijpelijk, gelet op verloop van tz. in h.b. alsmede in aanmerking genomen dat
raadsman in dat verband in zijn pleitnota alleen “beroep op noodweer/exces” heeft
genoemd zonder dat daar t.a.v. noodweerexces enige nadere toelichting of
onderbouwing bij is gegeven. Volgt verwerping. CAG: anders.

Vindplaatsen Rechtspraak.nl 
SR-Updates.nl 2020-0242 
RvdW 2020/857 

Uitspraak

HOGE RAAD DER NEDERLANDEN

STRAFKAMER

Nummer 19/00650

Datum 30 juni 2020

ARREST

ECLI:NL:HR:2020:1156
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3.2.1

3.2.2

3.1

op het beroep in cassatie tegen een arrest van het gerechtshof Den Haag van 29 januari 2019,
nummer 22/001565-18, in de strafzaak

tegen

[verdachte],

geboren te [geboorteplaats] op [geboortedatum] 1991,

hierna: de verdachte.

Het beroep is ingesteld door de verdachte. Namens deze heeft B. Kizilocak, advocaat te Rotterdam, bij
schriftuur cassatiemiddelen 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 Den Haag teneinde op het bestaande hoger
beroep te worden berecht en afgedaan.

De Hoge Raad heeft de klachten over de uitspraak van het hof beoordeeld. De uitkomst hiervan is dat
deze klachten niet kunnen leiden tot vernietiging van die uitspraak. De Hoge Raad hoeft niet te
motiveren waarom hij tot dit oordeel is gekomen. Bij de beoordeling van deze klachten is het namelijk
niet nodig om antwoord te geven op vragen die van belang zijn voor de eenheid of de ontwikkeling
van het recht (zie artikel 81 lid 1 van de Wet op de rechterlijke organisatie).

Het cassatiemiddel klaagt dat het hof niet heeft beslist op het namens de verdachte aangevoerde
beroep op noodweerexces.

Ten laste van de verdachte is bewezenverklaard dat:

"hij op 26 februari 2017 te Rotterdam [slachtoffer] heeft mishandeld door met kracht die
[slachtoffer] in het gezicht te slaan, ten gevolge waarvan die [slachtoffer] met het hoofd op
de grond is gevallen, terwijl het feit zwaar lichamelijk letsel, te weten een schedelbreuk en
een stolsel onder de breuklijn in de schedel en één of meerdere kneuzingshaarden in de
hersenen ten gevolge heeft gehad."

Volgens het proces-verbaal van de terechtzitting in hoger beroep heeft de raadsman van de
verdachte daar het woord gevoerd overeenkomstig de pleitnota die aan het proces-verbaal
is gehecht. Deze pleitnota houdt in:

"Het hoger beroep richt zich niet zozeer tegen de veroordeling van de meer subsidiair ten
laste gelegde variant, maar meer tegen de verwerping van het beroep op noodweer/exces.

(...)

Noodweer/exces

Voor wat betreft het beroep op noodweer/exces geldt het volgende:

1 Procesverloop in cassatie

2 Beoordeling van het eerste cassatiemiddel

3 Beoordeling van het tweede cassatiemiddel
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Zoals in eerste aanleg betoogd, was aangever die avond behoorlijk recalcitrant en agressief,
zowel binnen in de [A] als buiten. Niet alleen zijn agressieve houding heeft een rol gespeeld
bij de wijze waarop cliënt heeft gereageerd, ook de volgende omstandigheden maken dat
van cliënt niet kon en mocht worden gevergd dat hij zich onttrok aan de situatie:

1) Aangever wilde in eerste instantie met een mes binnen komen. Client had in zijn
achterhoofd dat als je al zo gek bent om een mes mee naar binnen te nemen, wie weet wat
er dan nog meer te verwachten valt bij zo een persoon. Tegenwoordig wordt er om het
minste of geringste op je geschoten. Die angst voor een aanval met een wapen was er dus
niet voor niets; aangever heeft een behoorlijke reputatie waar je serieus rekening mee moet
houden. Het is niet een of andere pannenkoek zoals cliënt verklaart.

2) Aangever is compleet buiten zinnen, er valt niet meer met hem te praten. Hij scheurt zijn
shirt kapot, wil vechten met andere portiers en wil koste wat kost terug naar binnen.

3) Op het moment dat aangever buiten door het lint gaat, begint het publiek naar buiten te
stromen. Ook dat levert een direct gevaar op en cliënt was bang dat aangever in deze
toestand tussen de bezoekers zou komen.

4) Juist omdat cliënt aangever met normaal praten en wegduwen niet rustig kreeg en niet op
andere gedachten kon brengen, wordt het vrijwel onmogelijk om op een andere manier het
probleem op te lossen. De politie was er niet, overlaten aan collega portiers was ook geen
optie omdat cliënt de situatie juist van hen had overgenomen. Hij stond dus in zijn eentje
tegenover een compleet losgeslagen, niet voor rede vatbaar persoon die koste wat kost
terug wilde en op de vuist wilde gaan.

5) Tot overmaat van ramp begint aangever dan zelf met fysiek geweld. Hij geeft cliënt met
gebalde vuist een stoot die bij toeval gelukkig op de schouder landt en niet in het gezicht. In
een fractie van een seconde reageert cliënt dan door een zwieper te geven met open hand,
bewust niet met gebalde vuist.

De rechtbank heeft het beroep op noodweer verworpen met de overweging dat aangever
zijn armen stil langs zijn lichaam had en er dus geen enkele dreiging meer van hem uitging
richting cliënt, de andere portiers en de bezoekers. Dat lijkt mij niet juist. Immers op de
beelden is duidelijk te zien dat hij koste wat kost terug wil. Hij probeert zelfs door en om
cliënt heen te lopen. Het feit dat hij een fractie van een seconde een rustmoment heeft en
zijn armen langs zijn lichaam heeft, wil niet zeggen dat daarmee de dreiging voorbij was.
Gelet op zijn agressie en de omstandigheden die ik zojuist heb uiteengezet, en dan met
name het feit dat aangever zelf de grens heeft overschreden door een stoot uit te delen,
had van cliënt niet kunnen worden en mogen verwacht dat hij dan maar de volgende klap
zou afwachten. Of dat aangever alsnog om hem heen zou rennen richting de portiers.
Vergelijk het met de situatie dat iemand een pistool tegen je hoofd zet. Moet je dan recht in
de loop kijken en wachten tot de trekker wordt overgehaald om te reageren? Dat kan de
wetgever niet bedoeld hebben met een geslaagd beroep op noodweer. Kortom, in deze
situatie dreigde er nog wel degelijk gevaar, ook al had aangever een fractie van een seconde
zijn armen langs zijn lichaam. Als aangever een paar minuten na zijn stoot op afstand stond
van cliënt en zijn armen langs zijn lichaam had gehouden, dan was er inderdaad geen
noodweersituatie, maar dat is niet het geval. Ik denk dat de uitspraak van de Hoge Raad
van 22 november 2011 een op een van toepassing is op de zaak van vandaag.

Het Hof had volgens de Hoge Raad ten onrechte de verwerping van het beroep op noodweer
gesteund op de grond dat geen sprake is geweest van een noodzaak tot verdediging omdat
verdachte, die naar het oordeel van het Hof de ruimte had om zich te bevrijden uit de greep
van het slachtoffer en naar achteren was gelopen, weg had kunnen lopen in plaats van naar
het slachtoffer uit te halen. De Hoge Raad oordeelt echter dat “in aanmerking genomen dat
het slachtoffer het gezicht van verdachte heeft weggeduwd, verdachte een trap tegen zijn
borst heeft gegeven en hem bij de keel heeft gegrepen, terwijl verder geweld van de kant
van het slachtoffer dreigde, is het kennelijke oordeel van het Hof dat van verdachte onder de
gegeven omstandigheden mocht worden gevergd zich te onttrekken aan de confrontatie,
niet begrijpelijk”.”
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3.2.3

3.3

3.4

4.1

4.2

Het proces-verbaal van de terechtzitting in hoger beroep houdt verder onder meer het
volgende in:

“De raadsman geeft op dat de verdachte van oordeel is dat het beroep op noodweer in
eerste aanleg ten onrechte is verworpen. Voorts deelt de raadsman mede dat hij een
strafmaatverweer zal voeren.

Desgevraagd door de voorzitter deelt de raadsman mede dat de door de rechtbank in haar
vonnis vastgestelde bewezenverklaring, inclusief het door de mishandeling veroorzaakte
medische letsel van aangever, niet wordt betwist.”

Het hof heeft het beroep op noodweer gemotiveerd verworpen. Het heeft het door de raadsman
aangevoerde kennelijk niet tevens opgevat als een voldoende duidelijk beroep op noodweerexces
waarop overeenkomstig het bepaalde in artikel 358 lid 3 van het Wetboek van Strafvordering
bepaaldelijk een beslissing moet worden gegeven. Dat oordeel getuigt niet van een onjuiste
rechtsopvatting en is niet onbegrijpelijk, gelet op het verloop van de terechtzitting in hoger beroep
alsmede in aanmerking genomen dat de raadsman in dat verband in zijn pleitnota alleen “een
beroep op noodweer/exces” heeft genoemd zonder dat daar ten aanzien van noodweerexces
enige nadere toelichting of onderbouwing bij is gegeven.

Het cassatiemiddel faalt.

Het hof heeft de verdachte de verplichting opgelegd, kort gezegd, om aan de Staat ten behoeve
van het in het arrest genoemde slachtoffer het in het arrest vermelde bedrag te betalen, bij
gebreke van betaling en verhaal te vervangen door het in het arrest genoemde aantal dagen
hechtenis.

De Hoge Raad zal de uitspraak van het hof ambtshalve vernietigen voor zover daarbij
vervangende hechtenis is toegepast, overeenkomstig hetgeen is beslist in HR 26 mei 2020,
ECLI:NL:HR:2020:914.

De Hoge Raad:

- vernietigt de uitspraak van het hof, maar uitsluitend voor zover bij de schadevergoedingsmaatregel
ten behoeve van het in het arrest genoemde slachtoffer vervangende hechtenis is toegepast;

- bepaalt dat met toepassing van artikel 6:4:20 van het Wetboek van Strafvordering gijzeling van
gelijke duur kan worden toegepast;

- 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. Kuijer, in bijzijn van de waarnemend griffier E. Schnetz, en uitgesproken ter
openbare terechtzitting van 30 juni 2020.

4 Ambtshalve beoordeling van de uitspraak van het hof

5 Beslissing
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Instantie Parket bij de Hoge Raad

Datum conclusie 19-05-2020

Datum publicatie 19-05-2020

Zaaknummer 19/00650

Formele relaties Arrest Hoge Raad: ECLI:NL:HR:2020:1156 

Rechtsgebieden Strafrecht

Bijzondere kenmerken -

Inhoudsindicatie
Conclusie AG. Beroep op noodweer(exces). Klacht dat het hof niet heeft
gerespondeerd op beroep op noodweerexces. Conclusie strekt tot vernietiging en
terugwijzing.

Vindplaatsen Rechtspraak.nl 

Conclusie

PROCUREUR-GENERAAL

BIJ DE

HOGE RAAD DER NEDERLANDEN

Zitting 19 mei 2020

CONCLUSIE

F.W. Bleichrodt

In de zaak

[verdachte] ,

geboren te [geboorteplaats] op [geboortedatum] 1991,

hierna: de verdachte.

ECLI:NL:PHR:2020:488

Nummer19/00650
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1.  Het gerechtshof Den Haag heeft bij arrest van 29 januari 2019 de verdachte wegens
“mishandeling, terwijl het feit zwaar lichamelijk letsel ten gevolge heeft” veroordeeld tot een
taakstraf voor de duur van tachtig uren, subsidiair veertig dagen hechtenis. Het hof heeft de
vordering van de benadeelde partij gedeeltelijk toegewezen en een schadevergoedingsmaatregel
opgelegd, een en ander zoals omschreven in het arrest.

2.  Het cassatieberoep is ingesteld namens de verdachte. Mr. B. Kizilocak, advocaat te Rotterdam,
heeft twee middelen van cassatie voorgesteld.

3. Het eerste middel behelst de klacht dat het hof het beroep op noodweer ten onrechte, althans niet
begrijpelijk gemotiveerd heeft verworpen. Volgens de steller van het middel zijn de vaststelling dat de
verdachte een zeer krachtige slag zou hebben gegeven en het oordeel dat de slag in het gezicht van
de aangever niet geboden was door de noodzakelijke verdediging niet begrijpelijk gemotiveerd.

4. Het hof heeft ten laste van de verdachte bewezen verklaard dat:

“hij op 26 februari 2017 te Rotterdam [slachtoffer] heeft mishandeld door met kracht die [slachtoffer]
in het gezicht te slaan, ten gevolge waarvan die [slachtoffer] met het hoofd op de grond is gevallen,
terwijl het feit zwaar lichamelijk letsel, te weten een schedelbreuk en/of een stolsel onder de breuklijn
in de schedel en één of meerdere kneuzingshaarden in de hersenen ten gevolge heeft gehad.”

5. Deze bewezenverklaring steunt op de volgende bewijsmiddelen:

“1. Een proces-verbaal van aangifte d.d. 6 maart 2017 van de politie Eenheid Rotterdam (…). Dit
proces-verbaal houdt onder meer in – zakelijk weergegeven – (…):

als de op 6 maart 2017 afgelegde verklaring van [slachtoffer] (waarbij het hof begrijpt dat daarin
steeds in plaats van 2016 het jaartal 2017 dient te worden gelezen):

Ik ging op 26 februari 2017 naar [A] . We hebben daar tot in de vroege ochtend feest gevierd. Op een
gegeven ogenblik gingen we weg, vroeg in de ochtend. Ik heb geprobeerd [betrokkene 1] en de
beveiligers uit elkaar te halen. Het ging goed met mij tot dat moment. Daarna werd alles zwart. Ik
werd wakker in het Erasmus Medisch Centrum.

Ik heb twee dagen op de Intensive Care van het Erasmus gelegen, daarna ging ik naar een normale
afdeling. Ik ben overgebracht naar het Sint Franciscus, waar ik ben verpleegd van dinsdag 28 februari
tot donderdag 2 maart 2017.

2. Een geschrift, inhoudende medische informatie/een letselbeschrijving d.d. 22 maart 2017, opgesteld
en ondertekend door de forensisch arts (…). Dit geschrift houdt onder meer in – zakelijk weergegeven
–:

[slachtoffer]

Letse/beschrijving en conclusie

Anamnese en onderzoek:

Informatie ontvangen van neuroloog Erasmus MC over opname op IC van 26-02-2017 t/m 27-02-2017.

Er was een breuk links achterop de schedel welke doorliep naar de zijkant

Er was een stolsel onder de breuklijn. Er waren kneuzingshaarden in de hersenen.

Vanwege de bloeding in de hersenen werd betrokkene opgenomen op de IC, omdat hij frequent
gecontroleerd moest worden om in de gaten te houden of de bloedingen niet zouden uitbreiden.
Betrokkene werd overgeplaatst naar het Sint Franciscus Gasthuis op 27-02-2017

Geschatte genezingsduur Tenminste 6 weken.

3. Een proces-verbaal van bevindingen d.d. 1 maart 2017 van de politie Eenheid Rotterdam (…). Dit

Het cassatieberoep

De middelen
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proces-verbaal houdt onder meer in – zakelijk weergegeven – (…):

als relaas van de betreffende opsporingsambtenaar:

Op 26 februari 2017 omstreeks 05:00 uur heeft er een mishandeling plaatsgevonden ter hoogte van
horecaonderneming [A] gevestigd aan de [a-straat] te Rotterdam.

De getuige [betrokkene 2] kon mij, verbalisant, het volgende verklaren:

Ik ben taxichauffeur. Ik denk dat het ongeveer 04:45 uur a 05:00 uur was. Ik had mijn taxi geparkeerd
aan de zijde van [B] in een parkeervak aan de [a-straat] te Rotterdam. Ik had zicht op de uitgang van
horeca-onderneming [A] . Mijn aandacht ging naar de uitgang bij [A] daar escaleerde het. Ik zag dat er
verschillende mensen stonden. Er stonden denk ik 3 a 4 mensen. Ik zag dat een man bij een magere
man stond. Ik zag dat die man gekleed was in een zwart colbert en een zwarte broek. Ik zag dat die
man met een zwart colbert een klap gaf tegen de magere jongen aan. Ik zag dat die magere jongen
op de grond viel en op de grond bleef liggen. Ik zag dat de man met het zwarte colbert zich direct na
klap omdraaide en naar [A] liep. Ik heb het vermoeden dat hij daar als portier werkt, omdat hij zich
direct omdraaide en naar binnen liep bij [A] . Ik zag dat de magere jongen nog steeds stil op de grond
lag.

4. De verklaring van de verdachte.

De verdachte heeft ter terechtzitting in eerste aanleg van 16 maart 2018 verklaard – zakelijk
weergegeven –:

Ik herken mijzelf op de beelden als degene gekleed in het zwart. Op 26 februari 2017 werkte ik voor
[A] . Ik ken de benadeelde partij van vroeger. Hij probeerde langs mij te lopen in de richting van [A] .
Op dat moment waren wij met drie portiers. Ik duwde hem van mij weg. Vervolgens heb ik hem een
klap gegeven. Ik heb hem met mijn hand op zijn gezicht geraakt. Hij is toen neergevallen. Ik ben gelijk
naar binnen gegaan.

5. De eigen waarneming van het hof.

Het hof heeft ter terechtzitting in hoger beroep van 15 januari 2019 op de tijdens die terechtzitting
getoonde camerabeelden waargenomen – zakelijk weergegeven –:

Op 26 februari 2017, omstreeks 04:59 uur staan de aangever en drie beveiligers van [A] , onder wie
de verdachte, buiten op de weg voor de club. De aangever probeert de verdachte te passeren door
hem opzij te duwen met de bedoeling de nachtclub opnieuw binnen te gaan, nadat hij eerder die
avond de nachtclub had moeten verlaten. De verdachte duwt de aangever telkens van zich af. Na een
laatste duw van de aangever (ter hoogte van de schouder van verdachte) geeft de verdachte de
aangever met kracht een slag in het gezicht, ten gevolge waarvan de aangever met zijn hoofd op de
grond valt.”

6. Het proces-verbaal van de terechtzitting in hoger beroep van 15 januari 2019 houdt onder meer het
volgende in:

“De raadsman geeft op dat de verdachte van oordeel is dat het beroep op noodweer in eerste aanleg
ten onrechte is verworpen.

(…)

De raadsman voert het woord tot verdediging overeenkomstig zijn overgelegde en aan dit proces-
verbaal gehechte pleitaantekeningen.

In aanvulling op zijn op schrift gestelde aantekeningen merkt de raadsman op:

Het is niet zo dat de verdachte aangever een zgn. “uppercut”, een vuistslag, heeft gegeven. Ik wijs er
in dat verband op dat de verdachte na het incident een tandafdruk in zijn handpalm had. Die afdruk
wijst op het geven van een klap met de vlakke hand.”
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7. De desbetreffende pleitaantekeningen van de raadsman van de verdachte houden het volgende in:

“Het hoger beroep richt zich niet zozeer tegen de veroordeling van de meer subsidiair ten laste
gelegde variant, maar meer tegen de verwerping van het beroep op noodweer/exces. (…)

Noodweer/exces

Voor wat betreft het beroep op noodweer/exces geldt het volgende:

Zoals in eerste aanleg betoogd, was aangever die avond behoorlijk recalcitrant en agressief, zowel
binnen in de [A] als buiten. Niet alleen zijn agressieve houding heeft een rol gespeeld bij de wijze
waarop cliënt heeft gereageerd, ook de volgende omstandigheden maken dat van cliënt niet kon en
mocht worden gevergd dat hij zich onttrok aan de situatie:

1) Aangever wilde in eerste instantie met een mes binnen komen. Client had in zijn achterhoofd dat
als je al zo gek bent om een mes mee naar binnen te nemen, wie weet wat er dan nog meer te
verwachten valt bij zo een persoon. Tegenwoordig wordt er om het minste of geringste op je
geschoten. Die angst voor een aanval met een wapen was er dus niet voor niets; aangever heeft een
behoorlijke reputatie waar je serieus rekening mee moet houden. Het is niet een of andere
pannenkoek zoals client verklaart.

2) Aangever is compleet buiten zinnen, er valt niet meer met hem te praten. Hij scheurt zijn shirt
kapot, wil vechten met andere portiers en wil koste wat kost terug naar binnen.

3) Op het moment dat aangever buiten door het lint gaat, begint het publiek naar buiten te stromen.
Ook dat levert een direct gevaar op en client was bang dat aangever in deze toestand tussen de
bezoekers zou komen.

4) Juist omdat client aangever met normaal praten en wegduwen niet rustig kreeg en niet op andere
gedachten kon brengen, wordt het vrijwel onmogelijk om op een andere manier het probleem op te
lossen. De politie was er niet, overlaten aan collega portiers was ook geen optie omdat die de situatie
juist van hen had overgenomen. Hij stond dus in zijn eentje tegenover een compleet losgeslagen, niet
voor rede vatbaar persoon die koste wat kost terug wilde en op de vuist wilde gaan.

5) Tot overmaat van ramp begint aangever dan zelf met fysiek geweld. Hij geeft client met gebalde
vuist een stoot die bij toeval gelukkig op de schouder landt en niet in het gezicht. In een fractie van
een seconde reageert client dan door een zwieper te geven met open hand, bewust niet met gebalde
vuist.

De rechtbank heeft het beroep op noodweer verworpen met de overweging dat aangever zijn armen
stil langs zijn lichaam had en er dus geen enkele dreiging meer van hem uitging richting cliënt, de
andere portiers en de bezoekers. Dat lijkt mij niet juist. Immers op de beelden is duidelijk te zien dat
hij koste wat kost terug wil. Hij probeert zelfs door en om client heen te lopen. Het feit dat hij een
fractie van een seconde een rustmoment heeft en zijn armen langs zijn lichaam heeft, wil niet zeggen
dat daarmee dreiging voorbij was. Gelet op zijn agressie en de omstandigheden die ik zojuist heb
uiteengezet, en dan met name het feit dat aangever zelf de grens heeft overschreden door een stoot
uit te delen, had van client niet kunnen worden en mogen verwacht dat hij dan maar de volgende klap
zou afwachten. Of dat aangever alsnog om hem heen zou rennen richting de portiers. Vergelijk het
met de situatie dat iemand een pistool tegen je hoofd zet. Moet je dan recht in de loop kijken en
wachten tot de trekker wordt overgehaald om te reageren? Dat kan de wetgever niet bedoeld hebben
met een geslaagd beroep op noodweer. Kortom, in deze situatie dreigde er nog wel degelijk gevaar,
ook al had aangever een fractie van een seconde zijn armen langs zijn lichaam. Als aangever een paar
minuten na zijn stoot op afstand stond van cliënt en zijn armen langs zijn lichaam had gehouden, dan
was er inderdaad geen noodweersituatie, maar dat is niet het geval. Ik denk dat de uitspraak van de
Hoge Raad van 22 november 2011 een op een van toepassing is op de zaak van vandaag.

Het Hof had volgens de Hoge Raad ten onrechte de verwerping van het beroep op noodweer
gesteund op de grond dat geen sprake is geweest van een noodzaak tot verdediging omdat
verdachte, die naar het oordeel van het Hof de ruimte had om zich te bevrijden uit de greep van het
slachtoffer en naar achteren was gelopen, weg had kunnen lopen in plaats van naar het slachtoffer uit
te halen. De Hoge Raad oordeelt echter dat “in aanmerking genomen dat het slachtoffer het gezicht van
verdachte heeft weggeduwd, verdachte een trap tegen zijn borst heeft gegeven en hem bij de keel heeft
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gegrepen, terwijl verder geweld van de kant van het slachtoffer dreigde, is het kennelijke oordeel van het
Hof dat van verdachte onder de gegeven omstandigheden mocht worden gevergd zich te onttrekken aan de
confrontatie, niet begrijpelijk.”

(…)

Juist ook omdat het eenmalige situatie is geweest waarbij aangever een groot gedeelte eigen schuld
heeft, ga ik U.E. Gerechtshof vragen om een geheel voorwaardelijke straf op te leggen indien u het
beroep op noodweer/exces onverhoopt mocht verwerpen.”

8. Het bestreden arrest houdt, voor zover voor de bespreking van het middel van belang, het
volgende in:

“Strafbaarheid van het bewezen verklaarde

Het meer subsidiair bewezen verklaarde levert op:

mishandeling, terwijl het feit zwaar lichamelijk letsel ten gevolge heeft.

De raadsman heeft ter terechtzitting in hoger beroep overeenkomstig zijn overgelegde
pleitaantekeningen bepleit dat de verdachte een beroep op noodweer toekomt.

Op basis van het dossier en het verhandelde ter terechtzitting in hoger beroep, stelt het hof mede op
basis van zijn eigen waarneming van de camerabeelden van het incident het navolgende vast.

Op 26 februari 2017, omstreeks 04:59 uur staan de aangever en drie beveiligers van [A] , onder wie
de verdachte, buiten op de weg voor de club. De aangever probeert de verdachte te passeren door
hem opzij te duwen met de bedoeling de nachtclub opnieuw binnen te gaan, nadat hij eerder die
avond de nachtclub had moeten verlaten. De verdachte duwt de aangever telkens van zich af. Na een
laatste duw van de aangever (ter hoogte van de schouder van verdachte) heeft de verdachte de
aangever met kracht een slag in het gezicht gegeven, ten gevolge waarvan de aangever met zijn
hoofd op de grond is gevallen.

Het hof is van oordeel dat de verdachte verkeerde in een situatie waarin hij door de noodzakelijke
verdediging van zijn lijf tegen een ogenblikkelijke, wederrechtelijke aanranding door de aangever
mocht reageren op die duw van de aangever. Hij bevond zich in een noodweersituatie.

Gelet op de camerabeelden en het feit dat de aangever na de slag direct gestrekt achterover valt en
derhalve kennelijk als gevolg daarvan ‘knock out’ is gegaan, stelt het hof echter vast dat die slag in
het gezicht van de aangever een zeer krachtige slag is geweest.

Het hof constateert voorts dat de direct aan de slag van verdachte voorafgegane duw van aangever
bij verdachte geen letsel, of zelfs een redelijke kans daarop, ten gevolge heeft gehad of had kunnen
hebben.

Gezien deze feiten en omstandigheden stond naar het oordeel van het hof de zeer krachtige slag
door de verdachte in het gezicht van aangever als verdedigingsmiddel niet in redelijke verhouding tot
de ernst van de aanranding door de aangever, zodat die aldus gegeven slag in het gezicht van de
aangever naar het oordeel van het hof niet geboden was door de noodzakelijke verdediging (vgl. HR
12 december 2017, ECLI:NL:HR:2017:3120). Het hof neemt daarbij in aanmerking dat de verdachte
optrad als professioneel beveiliger van een nachtclub, van wie vanwege die hoedanigheid onder de
gegeven omstandigheden in termen van proportionaliteit in geval van geweldstoepassing meer mag
worden gevergd dan van een ander persoon die niet in die hoedanigheid optreedt.

Derhalve verwerpt het hof het beroep op noodweer.

Het bewezen verklaarde is strafbaar.

Strafbaarheid van de verdachte

Er is geen omstandigheid aannemelijk geworden die de strafbaarheid van de verdachte uitsluit. De
verdachte is dus strafbaar.”

9. Het volgende kan worden vooropgesteld. Indien door of namens de verdachte een beroep op
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noodweer is gedaan, moet de rechter op dat verweer gemotiveerd beslissen. 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.1 Uit de wettelijke omschrijving van noodweer blijkt dat het
moet gaan om de verdediging van bepaalde rechtsgoederen tegen een ogenblikkelijke,
wederrechtelijke aanranding. Noodweer impliceert verdedigend optreden.2 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.3

10. In het voor noodweer geldende vereiste dat de gedraging is “geboden door de noodzakelijke
verdediging” wordt het subsidiariteits- en proportionaliteitsvereiste tot uitdrukking gebracht. Het
subsidiariteitsvereiste heeft betrekking op de vraag of verdediging tegen de aanranding noodzakelijk
was, het proportionaliteitsvereiste op de vraag of de gekozen wijze van verdediging tegen de
aanranding geboden was. Deze vragen zijn niet altijd scherp van elkaar te onderscheiden.4 Voor zover
voor de onderhavige zaak van belang, strekt de proportionaliteitseis ertoe om niet ook dan een
gedraging straffeloos te doen zijn indien zij – als verdedigingsmiddel – niet in verhouding staat tot de
ernst van de aanranding.5 Maatgevend is in dat verband of de gedraging als verdedigingsmiddel niet
in onredelijke verhouding staat tot de ernst van de aanranding. Bij de beoordeling van de
proportionaliteit staat de keuze van het middel en de wijze waarop dit wordt gebruikt ter verdediging
centraal.6

11. De eerste klacht houdt in dat de vaststelling van het hof dat de verdachte de aangever een zeer
krachtige slag heeft gegeven verder gaat dan de bewezenverklaring. Bewezen verklaard is slechts dat
de verdachte de aangever met kracht heeft geslagen. De eigen waarneming van het hof van de
camerabeelden biedt volgens de steller van het middel geen steun aan de vaststelling dat sprake is
geweest van een zeer krachtige slag waarna de aangever direct gestrekt achterover zou zijn gevallen
en ten gevolge daarvan ‘knock out’ is gegaan. Om die reden acht de steller van het middel de
motivering van de verwerping van het verweer niet begrijpelijk.

12. Voor zover het middel berust op de opvatting dat aan de motivering van de verwerping van een
beroep op noodweer dezelfde eisen moeten worden gesteld als aan de motivering van de
bewezenverklaring, faalt het middel, omdat die opvatting geen steun vindt in het recht. Verder wijs ik
op het volgende. Uit de verklaring van de getuige [betrokkene 2] (bewijsmiddel 3), de verklaring van
de verdachte (bewijsmiddel 4) en de eigen waarneming van het hof (bewijsmiddel 5) volgt dat de
aangever na de door de verdachte gegeven slag/klap in het gezicht is neergevallen. De aangever
bleef vervolgens stil op de grond liggen (bewijsmiddelen 3 en 5). De aangever had een breuk achterop
de schedel (bewijsmiddel 2). Daaruit heeft het hof kunnen afleiden dat sprake is geweest van een
zeer krachtige slag waarna de aangever direct gestrekt achterover is gevallen en ten gevolge daarvan
‘knock out’ is gegaan. Deze vaststelling is niet in strijd met de bewezenverklaring. Daaraan doet niet
af dat bewezen verklaard is dat de verdachte de aangever “met kracht” in zijn gezicht heeft geslagen,
reeds omdat niet is ten laste gelegd dat sprake was van een “zeer krachtige slag”.

13. De tweede klacht houdt in dat het oordeel van het hof dat de gegeven slag in het gezicht van de
aangever niet was geboden door de noodzakelijke verdediging niet begrijpelijk is gemotiveerd.
Hiertoe wordt in de toelichting op het middel in de eerste plaats aangevoerd dat het hof ten onrechte
de nadruk heeft gelegd op de laatste duw door de aangever. Ik merk hierbij op dat de feitelijke
vaststellingen van het hof afwijken van de lezing van de verdediging. In de pleitaantekeningen wordt
betoogd dat de aangever de verdachte “met gebalde vuist een stoot” gaf. Het hof heeft
waargenomen dat de aangever de verdachte heeft geduwd. Daarbij heeft het hof vastgesteld dat de
aangever de verdachte meermalen heeft geduwd. Het hof heeft niet onbegrijpelijk aangenomen dat
de verdachte zich heeft verdedigd tegen de ogenblikkelijke, wederrechtelijke aanranding van de
aangever, bestaande uit het duwen. Het oordeel van het hof dat het gekozen verdedigingsmiddel niet
in redelijke verhouding stond tot de ernst van de aanranding getuigt niet van een onjuiste
rechtsopvatting en is niet onbegrijpelijk. Daarbij neem ik in aanmerking dat het hof heeft vastgesteld
dat het duwen door de aangever geen (redelijke kans op) letsel ten gevolge heeft gehad, terwijl de
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verdachte heeft gereageerd met een zeer krachtige slag in het gezicht van de aangever die tot gevolg
heeft gehad dat de aangever direct gestrekt achterover op straat viel, een schedelbreuk opliep en op
straat bleef liggen. De vraag of de verdachte in dat verband heeft gereageerd op een enkele duw of
op het meermalen duwen door de aangever, acht ik niet beslissend. Het hof heeft daarbij kennelijk en
niet onbegrijpelijk aangenomen dat van een verdergaande dreigende wederrechtelijke aanranding
van de kant van de aangever, die het gekozen verdedigingsmiddel mogelijk zou kunnen
rechtvaardigen, geen sprake is geweest. Ook het oordeel van hof dat van de verdachte als
professioneel beveiliger onder de gegeven omstandigheden een andere keuze mocht worden
gevergd, getuigt niet van een onjuiste rechtsopvatting en is niet onbegrijpelijk.7

14. Het middel faalt.

15. Het tweede middel behelst de klacht dat het hof, in strijd met (onder meer) het bepaalde in de
artikelen 358 en 359 Sv, niet heeft gerespondeerd op het namens de verdachte in hoger beroep
gedane beroep op noodweerexces.

16. Uit het proces-verbaal van de terechtzitting in eerste aanleg en de daaraan gehechte
pleitaantekeningen blijkt dat de raadsman namens de verdachte een beroep heeft gedaan op
noodweer en, voor het geval zou worden geoordeeld dat de reactie van de verdachte
disproportioneel was, op noodweerexces. De rechtbank heeft in haar vonnis van 30 maart 2018
(samengevat) geoordeeld dat het beroep op noodweer strandt omdat geen sprake was van een
noodweersituatie. Onder de aanhef “Strafbaarheid verdachte” heeft de rechtbank het beroep op
noodweerexces verworpen en daartoe overwogen dat geen sprake is geweest van een
noodweersituatie.

17. In hoger beroep heeft de raadsman van de verdachte eveneens een beroep gedaan op
“noodweer/exces”. Voor de citaten uit het proces-verbaal van de terechtzitting in hoger beroep en de
pleitaantekeningen van de raadsman, verwijs ik naar de onderdelen 6 en 7 van deze conclusie.

18. Art. 358, derde lid, Sv bepaalt (voor zover hier relevant) dat in geval in strijd met het te dien
aanzien uitdrukkelijk voorgedragen verweer wordt aangenomen dat een bepaalde
strafuitsluitingsgrond niet aanwezig is, het vonnis daaromtrent bepaaldelijk een beslissing geeft. Deze
beslissing dient ingevolge art. 359, tweede volzin, Sv met redenen te zijn omkleed. De uitleg van
verweren is voorbehouden aan de feitenrechter en kan in cassatie slechts op begrijpelijkheid worden
getoetst.8 Indien een antwoord van het hof is uitgebleven, zal de Hoge Raad het daarin besloten
liggende oordeel van de rechter dat hij hetgeen door of namens de verdachte is aangevoerd niet als
beroep op een strafuitsluitingsgrond behoeft op te vatten, op zijn begrijpelijkheid toetsen. Maatstaf is
of de aangevoerde feiten en omstandigheden bezwaarlijk anders kunnen worden verstaan dan als
een beroep op een strafuitsluitingsgrond.9

19. Ingeval de grenzen van de noodzakelijke verdediging worden overschreden, waardoor er niet
(meer) aan de proportionaliteitseis voor het aannemen van noodweer is voldaan, komt het in art. 41,
tweede lid, Sr vervatte noodweerexces in beeld. Hiervoor 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.”10

20. Bij de beantwoording van de vraag of de gedraging het “onmiddellijk gevolg” was van een hevige
gemoedsbeweging die is veroorzaakt door de wederrechtelijke aanranding, is maatgevend of de door
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de aanranding veroorzaakte gemoedsbeweging van doorslaggevend belang is geweest voor de
gedraging.11 Daarbij kan betekenis toekomen aan de mate waarin de grenzen van de noodzakelijke
verdediging zijn overschreden en aan de aard en de intensiteit van de hevige gemoedsbeweging.12Bij
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.13

21. Het hof heeft het door de raadsman aangevoerde kennelijk niet aangemerkt als een verweer
waarop het ingevolge art. 358, derde lid jo art. 359, tweede lid eerste volzin jo art. 359, achtste lid, Sv
op straffe van nietigheid was gehouden een met redenen omklede beslissing te geven. De vraag rijst
of dat oordeel begrijpelijk is.

22. De raadsman heeft zowel in eerste aanleg als in hoger beroep namens de verdachte uitdrukkelijk
een beroep op noodweerexces gedaan. In eerste aanleg is dit beroep toegesneden op het geval
waarin de rechtbank mocht oordelen dat de verdachte de grenzen van de proportionaliteit heeft
overschreden. De rechtbank heeft het aangevoerde opgevat als een beroep op noodweerexces en
daarop gerespondeerd. In hoger beroep heeft de raadsman herhaaldelijk verwoord dat hij namens de
verdachte een beroep doet op noodweerexces. Daaraan heeft de raadsman feiten en
omstandigheden ten grondslag gelegd die er mede toe strekken te onderbouwen dat de verdediging
het oordeel van de rechtbank dat geen sprake is geweest van een noodweersituatie niet deelt. Ik
meen dat de raadsman zijn betoog daarmee in voldoende mate feitelijk heeft onderbouwd. Daaraan
doet niet af dat deze onderbouwing niet alle voorwaarden voor het aanvaarden van een beroep op
noodweerexces bevat. Zo heeft de raadsman niets aangevoerd waaruit zou kunnen volgen dat de
bewezen verklaarde gedraging het onmiddellijk gevolg was van een hevige gemoedsbeweging die
was veroorzaakt door de daaraan voorafgaande wederrechtelijke aanranding door de aangever. De
vraag is evenwel niet of voldoende feitelijke onderbouwing is gegeven om het honoreren van het
verweer te kunnen dragen, maar of het aangevoerde bezwaarlijk anders kan worden verstaan dan
als een beroep op noodweerexces. Nu de raadsman met zoveel woorden een beroep heeft gedaan op
noodweerexces en daartoe feiten heeft aangevoerd die in dit verband – zeker in reactie op het
oordeel van de rechtbank – van belang kunnen zijn, meen ik dat het namens de verdachte
aangevoerde bezwaarlijk anders kon worden verstaan dan als een beroep op een
strafuitsluitingsgrond waarop het hof een uitdrukkelijke en met redenen omklede beslissing als
bedoeld in art. 358, derde lid, jo 359, tweede lid, Sv diende op te nemen in zijn arrest.

23. Ik heb mij afgevraagd of het voorafgaande verzuim tot cassatie moet leiden. Duidelijk is dat de
raadsman de feitelijke onderbouwing van het verweer niet compleet heeft toegesneden op alle
voorwaarden voor de aanvaarding van het beroep op noodweerexces. Die omstandigheid laat echter
onverlet dat de beoordeling of het verweer al dan niet opgaat is verweven met vaststellingen van
feitelijke aard, die zijn voorbehouden aan de feitenrechter. Daarbij geldt dat de last tot het
aannemelijk maken van de feitelijke grondslag van een beroep op een strafuitsluitingsgrond niet
uitsluitend op de verdachte mag worden gelegd. Hier ligt een taak voor de feitenrechter. De situatie
waarin de Hoge Raad kan uitleggen waarom het verweer al dan niet opgaat, doet zich hier niet voor.14

24. Het voorafgaande betekent dat het middel slaagt en vernietiging van het bestreden arrest niet
kan uitblijven.

25. Het eerste middel faalt en kan worden afgedaan met de aan art. 81, eerste lid, RO ontleende
overweging. Het tweede middel slaagt.

26. Ambtshalve heb ik geen gronden aangetroffen die tot vernietiging van de bestreden uitspraak
aanleiding behoren te geven.15

27. 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 te worden berecht en
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2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

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 vernietiging van de bestreden uitspraak en
tot terugwijzing van de zaak, opdat de zaak op het bestaande hoger beroep opnieuw wordt berecht
en afgedaan.

De raadsman heeft daarop schriftelijk gereageerd.

2. Beoordeling van het vierde middel

Het middel klaagt dat het Hof heeft verzuimd te beslissen op een namens de verdachte gevoerd
verweer.

Ten laste van de verdachte is bewezenverklaard dat:

"1.

hij op 19 december 2016 te Gorredijk, gemeente Opsterland, ter uitvoering van het door verdachte
voorgenomen misdrijf om aan [benadeelde] opzettelijk zwaar lichamelijk letsel toe te brengen,
hem meermalen heeft gestompt/geslagen en meermalen tegen het hoofd en het lichaam heeft
geschopt/getrapt, terwijl de uitvoering van dat voorgenomen misdrijf niet is voltooid;

2.

hij op 20 december 2016 te Gorredijk, gemeente Opsterland, ter uitvoering van het door verdachte
voorgenomen misdrijf om aan [slachtoffer] opzettelijk zwaar lichamelijk letsel toe te brengen, hem
meermalen heeft geslagen/gestompt en meermalen tegen het hoofd heeft geschopt/getrapt,
terwijl de uitvoering van dat voorgenomen misdrijf niet is voltooid."

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

"Subsidiair

Wordt verzocht, indien u wel tot een bewezenverklaring komt, [verdachte] te ontslaan van alle
rechtsvervolging vanwege psychische overmacht. Zoals reeds aangegeven vonden er vele
pesterijen plaats vanwege de huidskleur van [verdachte] . Inmiddels is hij hierom ook van school
gewisseld. [verdachte] kon niet langer weerstand bieden tegen de vele pesterijen. Er was sprake
van een zeer emotionele situatie en gezien de daardoor ontstane druk bij [verdachte] , mede ook
in aanmerking genomen zijn jeugdige leeftijd, kon niet gevergd worden dat hij weerstand kon
bieden aan de druk van de omstandigheden."

Aldus is een verweer gevoerd waaromtrent het Hof op straffe van nietigheid uitdrukkelijk een met
redenen omklede beslissing had moeten geven. Aangezien zodanige beslissing in de bestreden
uitspraak niet voorkomt, is het middel gegrond.

Gelet op de hierna volgende beslissing behoeven de overige middelen geen bespreking.

3 Beoordeling van de overige middelen
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De Hoge Raad:

vernietigt de bestreden uitspraak;

wijst de zaak terug naar het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, zittingsplaats Leeuwarden, 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 V.
van den Brink en M.T. Boerlage, in bijzijn van d e waarnemend griffier H.J.S. Kea, en uitgesproken ter
openbare terechtzitting van 5 maart 2019.

4 Beslissing
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Mr. D.J.C. Aben
Conclusie inzake:
[verdachte]

1. De minderjarige verdachte is bij arrest van 25 oktober 2017 door het gerechtshof Arnhem-
Leeuwarden, zittingsplaats Leeuwarden, wegens het onder 1. primair en 2. primair bewezen
verklaarde, beide gekwalificeerd als “poging tot zware mishandeling”, veroordeeld tot een werkstraf
voor de duur van 80 uren, eventueel te vervangen door 40 dagen jeugddetentie, waarvan 50 uren
werkstraf, subsidiair 25 dagen jeugddetentie, voorwaardelijk met een proeftijd van twee jaren, en met
bijzondere voorwaarden van reclasseringscontact en het volgen van onderwijs. Bovendien heeft het
hof de vordering van een benadeelde partij (gedeeltelijk) toegewezen en heeft het hof een daarmee
corresponderende schadevergoedingsmaatregel opgelegd.1

2. Het cassatieberoep is ingesteld namens de verdachte. Mr. G. Spong heeft bij schriftuur vier middelen
van cassatie voorgesteld.

3. Het eerste middel klaagt over een schending van het bepaalde in artikel 495b Sv.2 De behandeling
van de strafzaak tegen de destijds nog nét geen 15-jarige verdachte heeft plaatsgehad ter
terechtzitting van 11 oktober 2017, en dit volgens het daarvan opgemaakte proces-verbaal – in
weerwil van het eerste lid van die bepaling – in het openbaar, terwijl de last als bedoeld in het tweede
lid van die bepaling niet (door de voorzitter) was gegeven, aldus de steller van het middel.

4. De klacht mist feitelijke grondslag3 en kan alleen al daardoor niet tot cassatie leiden.

5. Het tweede middel klaagt dat de bewijsvoering van de poging tot zware mishandeling die onder 1.
primair bewezen is verklaard mede berust op de vaststelling dat de verdachte op 4 januari 2017 ten
overstaan van verbalisanten desgevraagd heeft verklaard niet meer te weten of hij (ook) geschopt
heeft, terwijl deze opgave géén feiten of omstandigheden behelst die de verdachte uit eigen
wetenschap bekend zijn.

6. Dit middel faalt om meer redenen. Eén daarvan is dat het middel berust op een verkeerde lezing

ECLI:NL:PHR:2019:90
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van het bestreden arrest (p. 3). De bewijsvoering steunt niet op deze vaststelling. Het hof heeft
daarmee slechts tot uitdrukking willen brengen dat de pijlers waarop de bewezenverklaring leunt, niet
worden ondergraven door de bedoelde verklaring van de verdachte.

7. Het derde middel klaagt over de motivering van de verwerping van het beroep op noodweer c.q.
noodweerexces.

8. Het hof heeft dienaangaande in het bestreden arrest onder het kopje ‘Strafbaarheid van de
verdachte’ het volgende overwogen:

“Door de raadsvrouw is betoogd dat [de verdachte] ten aanzien van beide feiten een beroep op noodweer
toekomt. Voor wat betreft het onder 1 bewezen verklaarde heeft zij daartoe aangevoerd dat [de verdachte]
bij de schooldeur ‘geen kant op kon’. Hij zou ingesloten zijn geweest door medeleerlingen, er zouden
‘apengeluiden’ zijn gemaakt en hij zou uitgescholden en geprovoceerd zijn.

Het hof stelt vast dat deze voorstelling van zaken niet overeenkomt met hetgeen zich dienaangaande in het
dossier bevindt, daaronder tevens begrepen de door [de verdachte] zelf afgelegde verklaring. Niet uit te
sluiten valt dat er in enige mate sprake is geweest van provocatie van de zijde van medeleerlingen, onder
wie mogelijk aangever [JJ] zelf. Voor de aanname van een noodweersituatie is echter meer nodig. [De
verdachte] werd niet aangevallen. Zoals ook door hemzelf is erkend, is hij, [de verdachte], degene
geweest die de eerste klap heeft uitgedeeld. Bij het geweldsincident waren uitsluitend [de verdachte] en
[JJ], en derhalve geen derden, daadwerkelijk betrokken. Dat [de verdachte] zich – letterlijk – niet aan de
situatie kon onttrekken doordat hij ingesloten zou zijn en zich moest ‘bevrijden’, is niet gebleken, noch is
deze gang van zaken aannemelijk geworden.

Ten aanzien van de aangevoerde schulduitsluitingsgrond in de zaak tegen [RV] overweegt het hof het
navolgende. [RV] heeft verklaard dat hij [de verdachte] achterna is gefietst omdat hij wilde praten over het
incident met [JJ] een dag eerder. [De verdachte] heeft verklaard dat [RV] ruzie met hem zocht en als
eerste heeft geslagen. Laatstgenoemde lezing wordt niet ondersteund door meerdere bewijsmiddelen. Er is
geen grond voor de aanname dat [RV] doelbewust een confrontatie van deze aard met [de verdachte] heeft
gezocht, noch dat hij als eerste overgegaan zou zijn tot een geweldshandeling. Ook hier acht het hof geen
noodweersituatie aannemelijk geworden, waarbij [de verdachte] geen andere keuze had dan zich te
verdedigen tegen een ogenblikkelijke wederrechtelijke aanranding van de zijde van [RV].

Het door de raadsvrouw gedane beroep op noodweer, subsidiair noodweerexces, wordt dan ook verworpen.
Dit brengt mee dat verdachte strafbaar is, aangezien geen omstandigheid is gebleken of aannemelijk
geworden die verdachte niet strafbaar zou doen zijn.”

9. De steller van het middel wijst er onder meer op dat het bewezen verklaarde krachtens artikel 41
lid 1 Sr niet strafbaar is indien het was geboden door de noodzakelijke verdediging van eigen
eerbaarheid tegen een ogenblikkelijke, wederrechtelijke aanranding. Het hof heeft een provocatie van
de verdachte van de zijde van medeleerlingen, onder wie mogelijk JJ zelf, niet met zoveel woorden
uitgesloten. Het verzuim om nader te motiveren waaruit de (door het hof mogelijk geachte) provocatie
heeft bestaan, brengt mee dat de motivering in zoverre onbegrijpelijk is, aldus de steller van het
middel. Die provocatie kan namelijk hebben bestaan in krenkende uitingen omtrent de huidskleur van
de verdachte, als gevolg waarvan – indien juist – de eerbaarheid van de verdachte geweld is
aangedaan.

10. Wat betreft de betekenis van het woord ‘eerbaarheid’ binnen het bestek van artikel 41 Sr, wijst de
steller van het middel op het begrip ‘eer’ in artikel 261 Sr, dat betrekking heeft op het respect waarop
iemand als mens, als zedelijk wezen, aanspraak mag maken. De kern van het eerbaarheidsbegrip
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moet in de zedelijke sfeer gezocht worden, vervolgt de steller van het middel onder verwijzing naar
Noyon/Langemeijer/Remmelink, aant. 3, inleiding bij art. 261 Sr.4

11. De steller van het middel laat echter na om te verwijzen naar het commentaar van Machielse op
art. 41 Sr. Ik citeer:

“Onder eerbaarheid valt niet ‘eer, goede naam’ (enz.), maar men zal moeten denken aan seksuele
integriteit, niet in de meer abstracte zin van ‘eerbaarheid’ in art. 239, maar in de zin van – de wet zegt het
met zoveel woorden – eigen of eens anders eerbaarheid.

Onder aanranding van iemands eerbaarheid zal moeten worden verstaan aanranding van de eerbaarheid
door feitelijkheden gepleegd op een bepaald persoon die ze in concreto niet wil ondergaan, onverschillig of ze
onder gewijzigde omstandigheden zouden zijn toegelaten.

Wezenlijk is de hier bedoelde aanranding van eerbaarheid eigenlijk een species der aanranding van lijf.”5

12. Goeddeels in lijn met deze opvatting heeft de Hoge Raad in het overzichtsarrest inzake
noodweer(exces) geoordeeld:

“Het begrip ‘eerbaarheid’ is niet zo ruim dat dat wordt aangerand door een belediging.”6

13. Het middel berust in zoverre op een onjuiste rechtsopvatting. De overige klachten van het middel
stuiten af op ’s hofs – in cassatie niet aangevochten – oordeel dat de feitelijke grondslag van het
verweer niet aannemelijk is geworden.

14. Het middel faalt.

15. Het vierde middel klaagt over het verzuim om te beslissen op het (subsidiaire) beroep op
psychische overmacht.

16. Volgens de pleitnota (tweede ongenummerde bladzijde) die is gehecht aan het proces-verbaal van
de terechtzitting van 11 oktober 2017 en die daarvan – volgens dat proces-verbaal – deel uitmaakt,
heeft de raadsvrouw het volgende opgemerkt:

“Subsidiair

Wordt verzocht, indien u wel tot een bewezenverklaring komt, [de verdachte] te ontslaan van alle
rechtsvervolging vanwege psychische overmacht. Zoals reeds aangegeven vonden er vele pesterijen plaats
vanwege de huidskleur van [de verdachte]. Inmiddels is hij hierom ook van school gewisseld. [De
verdachte] kon niet langer weerstand bieden tegen de vele pesterijen. Er was sprake van een zeer
emotionele situatie en gezien de daardoor ontstane druk bij [de verdachte], mede ook in aanmerking
genomen zijn jeugdige leeftijd, kon niet gevergd worden dat hij weerstand kon bieden aan de druk van de
omstandigheden.”

17. Hetgeen de raadsvrouw ter terechtzitting heeft aangevoerd, kan bezwaarlijk anders worden
verstaan dan als een beroep op psychische overmacht. Weliswaar betreft het hier een voorwaardelijk
beroep, maar de voorwaarden waaronder dit beroep is gedaan zijn vervuld. Op straffe van nietigheid
dient het hof een gemotiveerde beslissing te geven op een uitdrukkelijk voorgedragen verweer met
betrekking tot de aanwezigheid van een schulduitsluitingsgrond.7 Een zodanige beslissing ontbreekt
in het bestreden arrest.8 Weliswaar heeft het hof overwogen dat de verdachte strafbaar is, “aangezien
geen omstandigheid is gebleken of aannemelijk geworden die de verdachte niet strafbaar zou doen zijn” (p.
5), maar die algemene overweging omtrent de afwezigheid van strafuitsluitingsgronden kan niet
gelden als een uitdrukkelijke beslissing.9
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18. Het middel is terecht voorgesteld.

19. Ik heb mij nog wel afgevraagd of cassatie geboden is. Indien de feitelijke grondslag van het
verweer – ook indien juist – onder geen beding tot het beoogde rechtsgevolg kan leiden, had het hof
het verweer alleen maar kunnen verwerpen. Dan is cassatie overbodig.

Indien het bestreden arrest voldoende gegevens bevat voor de weerlegging van het verweer, kan
cassatie – bij gebrek aan rechtens te respecteren belang daarbij –eveneens achterwege blijven.

20. In dit verband wijs ik op het volgende. Onder het kopje ‘Oplegging van straf en/of maatregel’ heeft
het hof overwogen:

“[De verdachte] heeft zich schuldig gemaakt aan een tweetal pogingen tot zware mishandeling van
medeleerlingen. Daarbij heeft hij hen onder meer meermalen tegen het hoofd geschopt. Het betreft
geweldshandelingen, die - zoals gezegd - gevaarzettend zijn en tot verstekkende gevolgen kunnen leiden.
Het hof wil wel aannemen dat [de verdachte] het geenszins gemakkelijk heeft gehad als jongen met een
donkere huidskleur op een kennelijk overwegend 'witte' school in een Friese plattelandsregio. Ook dient in
aanmerking te worden genomen dat [de verdachte] vanaf zijn geboorte, zo blijkt uit de zich in het dossier
bevindende informatie en uit hetgeen ter terechtzitting naar voren is gekomen, een uiterst onveilige en
instabiele jeugd heeft gekend. De gevolgen daarvan zullen zich nog geruime tijd, zo niet in zekere, nog niet
te voorziene mate zijn leven lang doen gevoelen. [De verdachte] heeft daarbij complexe en voor zijn leeftijd
te zwaar belastende Ioyaliteitsgevoelens ten opzichte van zijn ouders en met name zijn jongere zusjes. Het
hof heeft voorts gezien dat [de verdachte] in beginsel iets van zijn leven wil maken. Dat neemt niet weg
dat de uitbarsting van woede en frustratie, zoals door [de verdachte] tentoongespreid is - niet eenmalig,
maar op twee achtereenvolgende dagen - niet alleen tot zorgen stemt, maar ook justitieel ingrijpen vereist,
ook al valt niet uit te sluiten dat ook aangevers daarbij, al dan niet bewust, een aanjagende rol in de hier ter
beoordeling staande escalatie hebben gespeeld.”

21. Deze overwegingen, gelezen in samenhang met de overwegingen onder het kopje ‘Strafbaarheid
van de verdachte’, brengen mij tot het oordeel dat een gemotiveerde beslissing op het beroep op
psychische overmacht wordt gemist.

22. Het middel slaagt.

23. Het eerste drie middelen falen en kunnen worden afgedaan met de aan artikel 81, eerste lid, RO
ontleende overweging. Het vierde middel slaagt.

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

25. Deze conclusie strekt tot vernietiging van de bestreden uitspraak en tot terugwijzing van de zaak,
opdat de zaak op het bestaande hoger beroep opnieuw wordt berecht en afgedaan.

De procureur-generaal

bij de Hoge Raad der Nederlanden
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In deze conclusie zal ik de betrokkenen zoveel mogelijk reeds anonimiseren. Indien de verdachte bij
(voor)naam is genoemd, heb ik dat in citaten telkens vervangen door ‘de verdachte’. De aangever van
het misdrijf onder 1. primair heb ik telkens ‘JJ’ genoemd, en de aangever van het onder 2. primair
bewezen verklaarde misdrijf: RV.

Deze bepaling luidt sedert 1 januari 2011: “1. De zaak wordt achter gesloten deuren behandeld. De
voorzitter van de rechtbank kan tot bijwoning van de besloten terechtzitting bijzondere toegang verlenen.
Aan het slachtoffer of de nabestaanden van het slachtoffer wordt toegang verleend, tenzij de voorzitter
wegens bijzondere redenen anders beslist. 2. De voorzitter van de rechtbank gelast een openbare
behandeling van de zaak indien naar zijn oordeel het belang van de openbaarheid van de zitting zwaarder
moet wegen dan het belang van de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van de verdachte, diens
medeverdachte, ouders of voogd.”

Het proces-verbaal van de terechtzitting van 11 oktober 2017 vangt aan met de woorden: “Proces-
verbaal van de niet in het openbaar gehouden terechtzitting van dit gerechtshof, (…)”. Onderstreping
mijnerzijds.

A.J. Machielse in: T.J. Noyon, G.E. Langemeijer & J. Remmelink, Het Wetboek van Strafrecht, voortgezet
door J.W. Fokkens, E.J. Hofstee & A.J.M. Machielse, Deventer (elektronische versie, bijgewerkt tot 1
augustus 2005), inleiding op boek 2, titel XVI, aant. 3.

A.J. Machielse in: T.J. Noyon, G.E. Langemeijer & J. Remmelink, Het Wetboek van Strafrecht, voortgezet
door J.W. Fokkens, E.J. Hofstee & A.J.M. Machielse, Deventer (elektronische versie, bijgewerkt tot 1 mei
2016), art. 41, aant. 9. In een voetnoot merkt Machielse nog op: “Beroep op drift opgewekt door
belediging kan daarom niet als beroep op noodweer beschouwd worden (Ook voor zover men zou spreken
van recht op eer of goede naam is dat het geval. Zie hieronder). Vgl. HR 8 januari 1917, W 10 066, NJ
1917, p. 175: Slag op de mond van iemand die, op het punt staande beroofd te worden, ‘dief’ riep. In de
bezettingstijd heeft de vrederechter ‘eerbaarheid’ wel geïnterpreteerd als ‘eer’. Vgl. Rb. Amsterdam 4
november 1941, NJ 1942/85 waar een WA-man die iemand die hem door feitelijkheden zou hebben beledigd
(winden laten), had mishandeld zich op noodweer beriep.”

HR 22 maart 2016, ECLI:NL:HR:2016:456, NJ 2016/316 m.nt. Rozemond, rov. 3.3.

Zie art. 358 lid 3 Sv, in hoger beroep van overeenkomstige toepassing krachtens art. 415 Sv. Art. 359
lid 2 eerste volzin Sv eist vervolgens dat de beslissing met redenen is omkleed.

Ofschoon niet de plek waar een dergelijke bespreking mag worden verwacht, merk ik op dat ook in
de aanvulling op het verkorte arrest geen overwegingen aan het beroep op psychische overmacht zijn
gewijd.

HR 5 september 2006, ECLI:NL:HR:2006:AX6278, NJ 2007/135 m.nt. J.M. Reijntjes; HR 2 september
1997, ECLI:NL:HR:1997:ZC9556, NJ 1998/74.
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Formele relaties Conclusie: ECLI:NL:PHR:2020:483 

Rechtsgebieden Strafrecht

Bijzondere kenmerken Cassatie

Inhoudsindicatie
Poging tot doodslag, meermalen gepleegd (art. 287 Sr), opzettelijke brandstichting
(art. 157.2 Sr) en vernieling, meermalen gepleegd (art. 350.1 Sr) door verdachte
begaan nadat hij door gebruik van amfetamine en wodka in psychose met
paranoïde wanen is geraakt. 1. Art. 39 Sr en culpa in causa. Verweer dat feiten niet
aan verdachte kunnen worden toegerekend, omdat hij handelde vanuit acute
psychose terwijl mate waarin gebruik van amfetamine en alcohol psychisch
functioneren kon beïnvloeden niet voorzienbaar was. 2. Omzetting vervangende
hechtenis in gijzeling bij schadevergoedingsmaatregel, art. 36f Sr.

Ad 1. Opvatting dat feiten slechts dan aan verdachte zouden kunnen worden
toegerekend als hij wist dan wel moest weten dat gebruik van amfetamine en
wodka psychotische stoornis zou kunnen veroorzaken en voorts ook concreet
gevolg daarvan (plegen van onderhavige strafbare feiten) redelijkerwijs
voorzienbaar was, vindt geen steun in het recht. ’s Hofs oordeel dat feiten in
verminderde zin aan verdachte kunnen worden toegerekend, geeft niet blijk van
onjuiste rechtsopvatting en is toereikend gemotiveerd. Omstandigheid dat invloed
van door verdachte ingenomen middelen verderstrekkend is geweest dan hij had
voorzien, maakt dat niet anders.

Ad 2. HR ambtshalve: Hof heeft verdachte verplichtingen opgelegd om aan Staat
ten behoeve van in arrest genoemd slachtoffers in arrest vermelde bedragen te
betalen, bij gebreke van betaling en verhaal te vervangen door in arrest telkens
genoemd aantal dagen hechtenis. HR zal ’s hofs uitspraak ambtshalve vernietigen
v.zv. daarbij telkens vervangende hechtenis is toegepast overeenkomstig hetgeen is
beslist in ECLI:NL:HR:2020:914. HR bepaalt dat met toepassing van art. 6:4:20
Sv telkens gijzeling van gelijke duur kan worden toegepast.

Vindplaatsen Rechtspraak.nl 
SR-Updates.nl 2020-0240 met annotatie van J.H.J. Verbaan 
RvdW 2020/853 

Uitspraak

HOGE RAAD DER NEDERLANDEN

ECLI:NL:HR:2020:1073
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STRAFKAMER

Nummer 18/04075

Datum 30 juni 2020

ARREST

op het beroep in cassatie tegen een arrest van het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden van 19
september 2018, nummer 21/006871-17, in de strafzaak

tegen

[verdachte],

geboren te [geboorteplaats] op [geboortedatum] 1992,

hierna: de verdachte.

Het beroep is ingesteld door de verdachte. Namens deze heeft J.C. Reisinger, advocaat te Utrecht, bij
schriftuur cassatiemiddelen 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 de duur van de opgelegde gevangenisstraf betreft, tot vermindering daarvan
naar de gebruikelijke maatstaf en tot verwerping van het beroep voor het overige.

De raadsman van de verdachte heeft daarop schriftelijk gereageerd.

De advocaat-generaal heeft in zijn conclusie onder 4 en 5 als volgt samengevat waar het in deze zaak
om gaat:

“4. De verdachte heeft op 9 juni 2017 samen met zijn vriendin amfetamine en wodka gebruikt.
Hierdoor is een psychotische stoornis ontstaan met paranoïde waandenkbeelden. De verdachte en
zijn vriendin verkeerden in de veronderstelling dat hun medebewoners hen iets wilden aandoen. De
verdachte stichtte daarop brand in hun kamer om zo voor hem en zijn vriendin een
afleidingsmanoeuvre te creëren om de woning ongemerkt te kunnen ontvluchten. In de woning waren
op dat moment andere bewoners aanwezig, waardoor de verdachte door de brand levensgevaar voor
anderen heeft veroorzaakt. Op hun vlucht kwamen zij aan bij een huis in de buurt waar de verdachte

1 Procesverloop in cassatie

2 Waar het in deze zaak om gaat
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3.2.1

3.1

een ruit van de woning heeft vernield. Vervolgens verplaatsten zij zich naar de openbare weg en
probeerden zij auto’s tot stilstand te brengen. Op het moment dat een automobiliste voor hen stopte,
heeft de verdachte de ruit van haar auto bekrast met een mes.

5. Vervolgens zag [betrokkene 1], die met zijn destijds vijftienjarige dochter in de auto reed, de
verdachte en zijn vriendin zwaaien en gebaren. Hij had de indruk dat zij hulp nodig hadden en liet hen
in de auto plaatsnemen teneinde naar het dichtstbijzijnde politiebureau te rijden. De verdachte begon
tijdens de autorit opeens met veel geweld met een mes op [betrokkene 1] in te steken. De dochter
van [betrokkene 1] probeerde de verdachte tegen te houden, waarna de verdachte met zijn mes
herhaaldelijk op haar probeerde in te steken. Toen zij zag dat de verdachte haar wilde steken, heeft
zij in paniek het portier van de auto opengetrokken om uit de auto te springen. Toen zij zich
omdraaide om uit de auto te springen, voelde zij iets langs haar hoofd door haar haar gaan. Zij zag
dat de verdachte langs de hoofdsteun, tussen het portier en de hoofdsteun, in haar richting
probeerde te steken. Hierop sprong zij uit de auto en is zij hard weggerend. De verdachte en zijn
vriendin verlieten vervolgens de auto. [betrokkene 1] bleef zwaargewond achter.”

Het cassatiemiddel klaagt onder meer dat het hof het verweer dat de feiten niet aan de verdachte
kunnen worden toegerekend, omdat hij handelde vanuit een acute psychose terwijl de mate
waarin het gebruik van amfetamine en alcohol het psychisch functioneren kon beïnvloeden niet
voorzienbaar was, ten onrechte althans op ontoereikende gronden heeft verworpen.

Ten laste van de verdachte is bewezenverklaard dat:

“1:

hij op 09 juni 2017 te Putten, ter uitvoering van het door verdachte voorgenomen misdrijf om
[betrokkene 1] opzettelijk van het leven te beroven, die [betrokkene 1] meerdere malen,
(met kracht) met een mes, in de nek/hals en in het (boven)lichaam heeft gestoken terwijl de
uitvoering van dat voorgenomen misdrijf niet is voltooid;

2. primair:

hij op 09 juni 2017 te Putten, ter uitvoering van het door verdachte voorgenomen misdrijf om
[betrokkene 2] opzettelijk van het leven te beroven, als volgt heeft gehandeld, hebbende
hij, verdachte:

- met zijn hand stekende bewegingen gemaakt in de richting van de arm en het hoofd van
die [betrokkene 2], terwijl hij, verdachte, op dat moment een mes in zijn hand vasthield,
terwijl de uitvoering van dat voorgenomen misdrijf niet is voltooid;

3:

hij op 09 juni 2017 te Putten opzettelijk brand heeft gesticht door open vuur in aanraking te
brengen met kledingstukken, ten gevolge waarvan in een kamer (in een woning waarin
kamers worden verhuurd) brand is ontstaan, en daarvan gemeen gevaar voor die woning
en/of de inventaris/meubilair van die woning en/of de andere kamers en gemeen gevaar
voor goederen en levensgevaar voor de aanwezige (mede)bewoner(s) van (andere)
kamer(s) in die woning, en/of gevaar voor zwaar lichamelijk letsel voor de aanwezige
(mede)bewoner(s) van (andere) kamer(s) in die woning, te duchten was;

4:

hij op 09 juni 2017 te Putten, opzettelijk en wederrechtelijk een ruit van een woning, die
toebehoorde aan [betrokkene 3], heeft vernield;

5:

3 Beoordeling van het eerste cassatiemiddel
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3.2.2

hij op 09 juni 2017 te Putten, opzettelijk en wederrechtelijk een autoruit, merk Volvo, die
toebehoorde aan [betrokkene 4], heeft beschadigd.”

Het hof heeft een door de raadsman van de verdachte gevoerd verweer als volgt
samengevat en verworpen:

“Standpunt verdediging

De raadsman heeft bepleit dat verdachte volledig ontoerekeningsvatbaar dient te worden
verklaard en derhalve ten aanzien van alle ten laste gelegde feiten moet worden ontslagen
van alle rechtsvervolging. Hij heeft hiertoe - zakelijk weergegeven - aangevoerd dat op
grond van de rapporten van de deskundigen en hun verklaringen ter terechtzitting bij de
rechtbank vaststaat dat verdachte de feiten gepleegd heeft onder invloed van een
psychose. Het handelen van verdachte is ingegeven door de paranoïde waanbeelden, er
was geen enkele ruimte voor verdachte om vrije keuzes te maken.

Culpa in causa - dat wil zeggen het eigen aandeel van verdachte aan de psychose - staat
niet in de weg aan de volledige ontoerekeningsvatbaarheid. Verdachte was zich er niet van
bewust dat zijn middelengebruik een psychose kon veroorzaken, ook kon hij dit niet
redelijkerwijs voorzien. Verdachte heeft eerder - los van elkaar - amfetamine en wodka
gebruikt. Dit eerdere gebruik is onproblematisch geweest. Bovendien heeft hij ook geen
grote hoeveelheid gebruikt. Daarnaast heeft hij de drug bij dezelfde persoon afgenomen als
van wie hij het bij eerder gebruik gekocht had. Er kan niet gesteld worden dat het ontstaan
van psychoses als gevolg van amfetaminegebruik in combinatie met alcohol een feit van
algemene bekendheid is.

Oordeel hof

Psychiater Kaiser en psycholoog De Groot zijn beiden tot de conclusie gekomen dat
verdachte beschouwd moet worden als verminderd toerekeningsvatbaar. De deskundigen
hebben dit oordeel onder meer gebaseerd op de omstandigheid dat verdachte ten tijde van
het ten laste gelegde in een psychose / paranoïde waan verkeerde. Deze psychotische
stoornis is veroorzaakt door het middelengebruik, te weten een combinatie van amfetamine
en alcohol. Deskundige Kaiser stelt dat de psychose wisselend aanwezig lijkt te zijn geweest
tijdens het ten laste gelegde, zodat niet nauwkeurig te bepalen is in welke mate hij keuzes
kon maken. Hij heeft volgens de deskundige verschillende keuzemomenten gehad met als
motivatie daaronder zijn paranoïde waan. In die zin komt zijn handelen niet direct voort uit
de stoornis en zou het hem verminderd toe te rekenen zijn, aldus de deskundige.

Met de rechtbank overweegt het hof dat vaststaat dat verdachte voorafgaand aan het ten
laste gelegde amfetamine en vervolgens wodka heeft gebruikt. Volgens verdachte gaat het
om ongeveer twee derde gram amfetamine en heeft hij samen met medeverdachte een
vijfde van een fles wodka van ongeveer 0,5 of 0,7 liter gedronken. Verder volgt uit de
verklaringen van verdachte dat hij vaker amfetamine heeft gebruikt en dat hij wist dat dit
gebruik effect had op zijn psychische toestand. Ook heeft hij bij zijn vader gezien dat het
gebruik van alcohol tot agressie kon leiden. Ter zitting in hoger beroep heeft verdachte
verklaard dat hij wist dat amfetamine een harddrug is en dat gebruik ervan in Nederland
strafbaar is. Gelet op deze omstandigheden is het hof van oordeel dat verdachte kon weten
dat het gebruik van dit verdovende middel niet ontbloot is van risico’s en dat voorzienbaar is
dat het - al dan niet met alcohol gecombineerde - gebruik van een dergelijke middel tot
riskant gedrag ten aanzien van derden kan leiden. Niet voor niets is amfetamine een stof
waarvan de wetgever vanwege de daaraan voor de volksgezondheid verbonden risico’s
zelfs het enkele aanwezig hebben heeft verboden. Van algemene bekendheid is dat het
psychisch functioneren na het gebruik van een dergelijke middel van persoon tot persoon
kan verschillen. Verdachte heeft dan ook bij zijn gebruik van amfetamine in combinatie met
wodka ook de kans op een psychose en het handelen dat daaruit voort kan vloeien kunnen
voorzien. Onder deze omstandigheden is het hof - met de rechtbank - van oordeel dat
verdachte strafrechtelijk verantwoordelijk kan worden gehouden voor zijn handelen en de
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gevolgen daarvan, maar in verminderde zin. Het hof neemt de conclusies van de
deskundigen over ten aanzien van de toerekeningsvatbaarheid en acht verdachte
verminderd toerekeningsvatbaar.

Verdachte is strafbaar aangezien ook overigens geen omstandigheid is gebleken of
aannemelijk geworden die verdachte niet strafbaar zou doen zijn.”

Artikel 39 van het Wetboek van Strafrecht luidde ten tijde van het tenlastegelegde:

“Niet strafbaar is hij die een feit begaat, dat hem wegens de gebrekkige ontwikkeling of ziekelijke
stoornis van zijn geestvermogens niet kan worden toegerekend.”

Voor zover het cassatiemiddel berust op de opvatting dat de feiten slechts dan aan de
verdachte zouden kunnen worden toegerekend als hij wist, dan wel moest weten, dat het
gebruik van amfetamine en wodka een psychotische stoornis zou kunnen veroorzaken en
voorts ook het concrete gevolg daarvan - het plegen van de onderhavige strafbare feiten -
redelijkerwijs voorzienbaar was, vindt die opvatting geen steun in het recht.

Het oordeel van het hof dat de feiten in verminderde zin aan de verdachte kunnen worden
toegerekend, geeft niet blijk van een onjuiste rechtsopvatting en is toereikend gemotiveerd.
De omstandigheid dat de invloed van de door de verdachte ingenomen middelen
verderstrekkend is geweest dan hij had voorzien, maakt dat niet anders.

De Hoge Raad heeft ook de overige klachten over de uitspraak van het hof beoordeeld. De
uitkomst hiervan is dat ook deze klachten niet kunnen leiden tot vernietiging van die
uitspraak. De Hoge Raad hoeft niet te motiveren waarom hij tot dit oordeel is gekomen. Bij
de beoordeling van deze klachten is het namelijk niet nodig om antwoord te geven op
vragen die van belang zijn voor de eenheid of de ontwikkeling van het recht (zie artikel 81 lid
1 van de Wet op de rechterlijke organisatie).

Het middel faalt.

Het cassatiemiddel klaagt dat in de cassatiefase de redelijke termijn als bedoeld in artikel 6 lid 1
van het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele
vrijheden (hierna: EVRM) is overschreden omdat de stukken te laat door het hof zijn ingezonden.

Het cassatiemiddel is gegrond. Bovendien 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 artikel 6 lid 1 EVRM is overschreden. Dit moet leiden tot vermindering van de opgelegde
gevangenisstraf van zes jaren.

Het hof heeft de verdachte de verplichtingen opgelegd, kort gezegd, om aan de Staat ten
behoeve van de in het arrest genoemde slachtoffers de in het arrest vermelde bedragen te
betalen, bij gebreke van betaling en verhaal te vervangen door het in het arrest telkens
genoemde aantal dagen hechtenis.

De Hoge Raad zal de uitspraak van het hof ambtshalve vernietigen voor zover daarbij telkens
vervangende hechtenis is toegepast, overeenkomstig hetgeen is beslist in HR 26 mei 2020,
ECLI:NL:HR:2020:914.

De Hoge Raad:

4 Beoordeling van het tweede cassatiemiddel

5 Ambtshalve beoordeling van de uitspraak van het hof

6 Beslissing
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- vernietigt de uitspraak van het hof, maar uitsluitend wat betreft de duur van de opgelegde
gevangenisstraf en voor zover bij de schadevergoedingsmaatregel ten behoeve van de in het arrest
genoemde slachtoffers telkens vervangende hechtenis is toegepast;

- vermindert de opgelegde gevangenisstraf in die zin dat deze vijf jaren en acht maanden beloopt;

- bepaalt dat ten aanzien van de schadevergoedingsmaatregel ten behoeve van de in het arrest
genoemde slachtoffers met toepassing van artikel 6:4:20 van het Wetboek van Strafvordering telkens
gijzeling van gelijke duur kan worden toegepast;

- verwerpt het beroep voor het overige.

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 30 juni 2020.
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[verdachte] ,

geboren te [geboorteplaats] op [geboortedatum] 1992,

hierna: de verdachte.

1.  Het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, zittingsplaats Arnhem, heeft de verdachte bij arrest van 19
september 2018 wegens 1. “poging tot doodslag”, 2. “poging tot doodslag”, 3. “opzettelijk brand
stichten, terwijl daarvan levensgevaar of gevaar voor zwaar lichamelijk letsel voor een ander en
gemeen gevaar voor goederen te duchten is”, 4. “opzettelijk en wederrechtelijk enig goed dat
geheel of ten dele aan een ander toebehoort, vernielen” en 5. “opzettelijk en wederrechtelijk enig
goed dat geheel of ten dele aan een ander toebehoort, beschadigen” veroordeeld tot een
gevangenisstraf voor de duur van zes jaren met aftrek als bedoeld in art. 27(a) Sr. Verder heeft het
hof de vorderingen van de benadeelde partijen toegewezen en schadevergoedingsmaatregelen
opgelegd. Ten slotte heeft het hof beslissingen genomen ten aanzien van de in beslag genomen
voorwerpen, één en ander zoals omschreven in het arrest.

2.  Het cassatieberoep is ingesteld namens de verdachte. Mr. J.C. Reisinger, advocaat te Utrecht, heeft
twee middelen van cassatie voorgesteld.

3. Het gaat in deze zaak om het volgende.

4. De verdachte heeft op 9 juni 2017 samen met zijn vriendin amfetamine en wodka gebruikt. Hierdoor
is een psychotische stoornis ontstaan met paranoïde waandenkbeelden. De verdachte en zijn vriendin
verkeerden in de veronderstelling dat hun medebewoners hen iets wilden aandoen. De verdachte
stichtte daarop brand in hun kamer om zo voor hem en zijn vriendin een afleidingsmanoeuvre te
creëren om de woning ongemerkt te kunnen ontvluchten. In de woning waren op dat moment andere
bewoners aanwezig, waardoor de verdachte door de brand levensgevaar voor anderen heeft
veroorzaakt. Op hun vlucht kwamen zij aan bij een huis in de buurt waar de verdachte een ruit van de
woning heeft vernield. Vervolgens verplaatsten zij zich naar de openbare weg en probeerden zij
auto’s tot stilstand te brengen. Op het moment dat een automobiliste voor hen stopte, heeft de
verdachte de ruit van haar auto bekrast met een mes.

5. Vervolgens zag [betrokkene 1] , die met zijn destijds vijftienjarige dochter in de auto reed, de
verdachte en zijn vriendin zwaaien en gebaren. Hij had de indruk dat zij hulp nodig hadden en liet hen
in de auto plaatsnemen teneinde naar het dichtstbijzijnde politiebureau te rijden. De verdachte begon
tijdens de autorit opeens met veel geweld met een mes op [betrokkene 1] in te steken. De dochter
van [betrokkene 1] probeerde de verdachte tegen te houden, waarna de verdachte met zijn mes
herhaaldelijk op haar probeerde in te steken. Toen zij zag dat de verdachte haar wilde steken, heeft
zij in paniek het portier van de auto opengetrokken om uit de auto te springen. Toen zij zich
omdraaide om uit de auto te springen, voelde zij iets langs haar hoofd door haar haar gaan. Zij zag
dat de verdachte langs de hoofdsteun, tussen het portier en de hoofdsteun, in haar richting
probeerde te steken. Hierop sprong zij uit de auto en is zij hard weggerend. De verdachte en zijn
vriendin verlieten vervolgens de auto. [betrokkene 1] bleef zwaargewond achter.

6. Het hof heeft ten laste van de verdachte bewezen verklaard dat:

“1. hij op 09 juni 2017 te Putten, ter uitvoering van het door verdachte voorgenomen misdrijf om
[betrokkene 1] opzettelijk van het leven te beroven, die [betrokkene 1] meerdere malen, (met kracht)
met een mes, in de nek/hals en in het (boven)lichaam heeft gestoken terwijl de uitvoering van dat
voorgenomen misdrijf niet is voltooid;

2. primair: hij op 09 juni 2017 te Putten, ter uitvoering van het door verdachte voorgenomen misdrijf
om [betrokkene 2] opzettelijk van het leven te beroven, als volgt heeft gehandeld, hebbende hij,

Het cassatieberoep
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verdachte:

- met zijn hand stekende bewegingen gemaakt in de richting van de arm en het hoofd van die
[betrokkene 2] , terwijl hij, verdachte, op dat moment een mes in zijn hand vasthield, terwijl de
uitvoering van dat voorgenomen misdrijf niet is voltooid;

3. hij op 09 juni 2017 te Putten opzettelijk brand heeft gesticht door open vuur in aanraking te
brengen met kledingstukken, ten gevolge waarvan in een kamer (in een woning waarin kamers
worden verhuurd) brand is ontstaan, en daarvan gemeen gevaar voor die woning en/of de
inventaris/meubilair van die woning en/of de andere kamers en gemeen gevaar voor goederen en
levensgevaar voor de aanwezige (mede)bewoner(s) van (andere) kamer(s) in die woning, en/of
gevaar voor zwaar lichamelijk letsel voor de aanwezige (mede)bewoner(s) van (andere) kamer(s) in
die woning, te duchten was;

4. hij op 09 juni 2017 te Putten, opzettelijk en wederrechtelijk een ruit van een woning, [die]
toebehoorde aan [betrokkene 3] , heeft vernield;

5. hij op 09 juni 2017 te Putten, opzettelijk en wederrechtelijk een autoruit, merk Volvo, [die]
toebehoorde aan [betrokkene 4] , heeft beschadigd.”

7. Het eerste middel behelst de klacht dat het oordeel van het hof dat de verdachte strafbaar is ter
zake van hetgeen bewezen is verklaard, in het bijzonder wat de (verminderde)
toerekeningsvatbaarheid van de verdachte betreft, getuigt van een onjuiste rechtsopvatting, althans
ontoereikend en/of onbegrijpelijk is gemotiveerd.

8. Het hof heeft in het bestreden arrest onder de aanhef “strafbaarheid van de verdachte” het tot
ontslag van alle rechtsvervolging strekkende verweer als volgt samengevat en gemotiveerd
verworpen:

“(…)

Standpunt verdediging

De raadsman heeft bepleit dat verdachte volledig ontoerekeningsvatbaar dient te worden verklaard
en derhalve ten aanzien van alle ten laste gelegde feiten moet worden ontslagen van alle
rechtsvervolging. Hij heeft hiertoe - zakelijk weergegeven - aangevoerd dat op grond van de
rapporten van de deskundigen en hun verklaringen ter terechtzitting bij de rechtbank vaststaat dat
verdachte de feiten gepleegd heeft onder invloed van een psychose. Het handelen van verdachte is
ingegeven door de paranoïde waanbeelden, er was geen enkele ruimte voor verdachte om vrije
keuzes te maken.

Culpa in causa - dat wil zeggen het eigen aandeel van verdachte aan de psychose - staat niet in de
weg aan de volledige ontoerekeningsvatbaarheid. Verdachte was zich er niet van bewust dat zijn
middelengebruik een psychose kon veroorzaken, ook kon hij dit niet redelijkerwijs voorzien. Verdachte
heeft eerder - los van elkaar - amfetamine en wodka gebruikt. Dit eerdere gebruik is onproblematisch
geweest. Bovendien heeft hij ook geen grote hoeveelheid gebruikt. Daarnaast heeft hij de drug bij
dezelfde persoon afgenomen als van wie hij het bij eerder gebruik gekocht had. Er kan niet gesteld
worden dat het ontstaan van psychoses als gevolg van amfetaminegebruik in combinatie met alcohol
een feit van algemene bekendheid is.

Oordeel hof

Psychiater Kaiser en psycholoog De Groot zijn beiden tot de conclusie gekomen dat verdachte
beschouwd moet worden als verminderd toerekeningsvatbaar. De deskundigen hebben dit oordeel
onder meer gebaseerd op de omstandigheid dat verdachte ten tijde van het ten laste gelegde in een
psychose / paranoïde waan verkeerde. Deze psychotische stoornis is veroorzaakt door het
middelengebruik, te weten een combinatie van amfetamine en alcohol. Deskundige Kaiser stelt dat de
psychose wisselend aanwezig lijkt te zijn geweest tijdens het ten laste gelegde, zodat niet
nauwkeurig te bepalen is in welke mate hij keuzes kon maken. Hij heeft volgens de deskundige
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verschillende keuzemomenten gehad met als motivatie daaronder zijn paranoïde waan. In die zin
komt zijn handelen niet direct voort uit de stoornis en zou het hem verminderd toe te rekenen zijn,
aldus de deskundige.

Met de rechtbank overweegt het hof dat vaststaat dat verdachte voorafgaand aan het ten laste
gelegde amfetamine en vervolgens wodka heeft gebruikt. Volgens verdachte gaat het om ongeveer
twee derde gram amfetamine en heeft hij samen met medeverdachte een vijfde van een fles wodka
van ongeveer 0,5 of 0,7 liter gedronken. Verder volgt uit de verklaringen van verdachte dat hij vaker
amfetamine heeft gebruikt en dat hij wist dat dit gebruik effect had op zijn psychische toestand. Ook
heeft hij bij zijn vader gezien dat het gebruik van alcohol tot agressie kon leiden. Ter zitting in hoger
beroep heeft verdachte verklaard dat hij wist dat amfetamine een harddrug is en dat gebruik ervan in
Nederland strafbaar is. Gelet op deze omstandigheden is het hof van oordeel dat verdachte kon
weten dat het gebruik van dit verdovende middel niet ontbloot is van risico’s en dat voorzienbaar is
dat het - al dan niet met alcohol gecombineerde - gebruik van een dergelijke middel tot riskant gedrag
ten aanzien van derden kan leiden. Niet voor niets is amfetamine een stof waarvan de wetgever
vanwege de daaraan voor de volksgezondheid verbonden risico’s zelfs het enkele aanwezig hebben
heeft verboden. Van algemene bekendheid is dat het psychisch functioneren na het gebruik van een
dergelijk middel van persoon tot persoon kan verschillen. Verdachte heeft dan ook bij zijn gebruik van
amfetamine in combinatie met wodka ook de kans op een psychose en het handelen dat daaruit voort
kan vloeien kunnen voorzien. Onder deze omstandigheden is het hof - met de rechtbank - van oordeel
dat verdachte strafrechtelijk verantwoordelijk kan worden gehouden voor zijn handelen en de
gevolgen daarvan, maar in verminderde zin. Het hof neemt de conclusies van de deskundigen over ten
aanzien van de toerekeningsvatbaarheid en acht verdachte verminderd toerekeningsvatbaar.

Verdachte is strafbaar aangezien ook overigens geen omstandigheid is gebleken of aannemelijk
geworden die verdachte niet strafbaar zou doen zijn.”

9. Het middel bevat allereerst een rechtsklacht. Bij het oordeel van het hof dat sprake is van
(verminderde) toerekenbaarheid heeft het hof volgens de steller van het middel ten onrechte de
verwijtbaarheid ten aanzien van het (ongecontroleerde) drugsgebruik op één lijn gesteld met de
verwijtbaarheid van het ten laste gelegde handelen. Beide verschillen echter wezenlijk van elkaar. Dat
heeft het hof volgens de steller van het middel miskend.

10. Ik deel dit standpunt niet en wijs daartoe op het volgende.1

11. Art. 39 Sr luidde tot 1 januari 2020 als volgt:2

“Niet strafbaar is hij die een feit begaat, dat hem wegens de gebrekkige ontwikkeling of ziekelijke
stoornis van zijn geestvermogens niet kan worden toegerekend.”

12. Het hof heeft op basis van deskundigenrapportages geoordeeld dat de verdachte ten tijde van
het bewezen verklaarde in een psychose / paranoïde waan verkeerde, die is veroorzaakt door een
combinatie van amfetamine en alcohol. Het hof heeft kennelijk en niet onbegrijpelijk aangenomen dat
de verdachte de keuze om alcohol en drugs te gebruiken vrijwillig had gemaakt.

13. De vraag naar toerekenbaarheid is van normatieve aard. Die juridische aard van de vraag naar de
toerekening biedt ruimte bij de beantwoording ook gedragingen van de verdachte te betrekken die
voorafgaan aan het ten laste gelegde feit. Denkbaar is immers dat de verdachte ten tijde van het ten
laste gelegde feit onder invloed van een stoornis heeft gehandeld, maar dat de verdachte een verwijt
kan worden gemaakt van het ontstaan van die stoornis. In een dergelijk geval kan sprake zijn van
culpa in causa, die aan een geslaagd beroep op ontoerekenbaarheid in de weg staat. Voor zover het
middel berust op de veronderstelling dat de vraag naar de toerekenbaarheid slechts kan worden
beoordeeld aan de hand van aanwijzingen die de geestestoestand van de verdachte ten tijde van het
bewezen verklaarde feit betreffen, faalt het, omdat die veronderstelling onjuist is.

14. Bedacht moet worden dat het bij ontoerekenbaarheid gaat om een exceptie, een uitzondering op
het uitgangspunt dat iemand die zich schuldig maakt aan een strafbaar feit daarvoor kan worden
gestraft. Een dergelijke uitzondering kan niet licht worden aanvaard.3 Van Veen heeft in dit verband
opgemerkt dat het vrijwillig en bewust innemen van verdovende middelen geen vrijbrief mag zijn voor
het begaan van strafbare feiten.4 Bij culpa in causa gaat het in dit verband om een normatieve
toetsing; de verontschuldigbaarheid staat centraal. Die toetsing is wezenlijk anders dan de
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beoordeling of sprake is van voorwaardelijk opzet in situaties waarin iemand teveel alcohol heeft
gedronken of drugs heeft gebruikt. Bij de beoordeling of sprake is van voorwaardelijk opzet gaat het
immers om de – in de kern feitelijke – vraag of sprake is geweest van de aanvaarding van de
aanmerkelijke kans dat een bepaald gevolg zal intreden.5

15. In HR 29 januari 2019, ECLI:NL:HR:2019:110, NJ 2019/77 had de verdachte een dodelijk
verkeersongeval veroorzaakt. In het bloed van de verdachte werden sporen van amfetamine en THC
gevonden. De Hoge Raad achtte het oordeel van het hof dat sprake was van “schuld” in de zin van
art. 6 WVW 1994 niet onbegrijpelijk. Daarbij nam hij in aanmerking dat het hof had vastgesteld dat
verdachte de keuze om amfetamine te gebruiken volledig vrijwillig had 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. In cassatie
werd niet opgekomen tegen het oordeel van het hof dat het rijgedrag van de verdachte aanmerkelijk
onvoorzichtig was geweest, maar wel tegen het 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. Aangevoerd
werd 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.
De Hoge Raad overwoog dat de 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
desbetreffende strafbare feiten - redelijkerwijs voorzienbaar was, geen steun vindt in het recht.

16. Deze uitspraak sluit aan bij eerdere rechtspraak. In een andere zaak had de verdachte gehandeld
onder invloed van een psychose, die was ontstaan door cannabisgebruik. Aan het cassatiemiddel lag
de opvatting ten grondslag dat de feiten slechts dan aan de verdachte zouden kunnen worden
toegerekend als hij zou hebben geweten dat hij door het gebruik van cannabis de controle over zijn
handelen zou verliezen en voorts ook het concrete gevolg daarvan — het plegen van de
desbetreffende strafbare feiten — redelijkerwijze voorzienbaar was. De Hoge Raad oordeelde dat het
middel daarmee eisen stelde die het recht niet kent. Het oordeel van het hof dat de feiten aan de
verdachte konden worden toegerekend, achtte de Hoge Raad niet onbegrijpelijk. Daarbij had het hof
in aanmerking kunnen nemen dat de verdachte als regelmatig cannabisgebruiker die wist dat het
gebruik van dat roesmiddel invloed heeft op zijn psychische toestand kon weten dat het gebruik van
cannabis niet geheel ontbloot is van risico's en dat dit middel zijn functioneren zodanig kon
beïnvloeden dat daaruit riskant gedrag zou kunnen ontstaan en het van algemene bekendheid is dat
het psychisch functioneren na het gebruik van dergelijke middelen van persoon tot persoon verschilt.6

17. Gelet op het normatieve karakter van de toetsing en op het feit dat het hierbij om een exceptie
gaat, wekt deze lijn in de rechtspraak geen verwondering. Van het ontbreken van verwijtbaarheid zal
in beginsel geen sprake kunnen zijn indien de verdachte de mogelijkheid dat hij de controle verliest
zelf in het leven roept door het vrijwillig en bewust gebruik van geestverruimende middelen, ongeacht
of hij de mate van controleverlies kon voorzien. Dat geldt temeer als het gaat om het gebruik van
harddrugs, waarvan algemeen bekend is dat het gebruik invloed heeft op de geestestoestand van de
betrokkene, terwijl die invloed doorgaans ook wordt beoogd.7 Het gaat daarbij om
bewustzijnsbeïnvloedende middelen waarvan het gebruik naar het oordeel van de wetgever een
onaanvaardbaar risico voor de volksgezondheid meebrengt. Door het vrijwillig en bewust gebruik van
harddrugs roept de gebruiker riskant gedrag en controleverlies in het leven. De verwijtbaarheid wordt
bij feiten die onder invloed van harddrugs zijn begaan niet alleen ingekleurd door het gedrag ten tijde
van het strafbare feit, maar ook door handelingen daaraan voorafgaand, die het strafbare gedrag
hebben bevorderd. De omstandigheid dat de invloed van de door hem ingenomen middelen
verderstrekkend is geweest dan de verdachte in dat geval heeft voorzien, is in dit verband niet
voldoende om de verdachte te disculperen.8
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18. Het hof heeft het voorafgaande niet miskend. Ik deel de mening van de steller van het middel niet
dat het hof de verwijtbaarheid ten aanzien van het (ongecontroleerde) drugsgebruik ten onrechte op
één lijn gesteld met de verwijtbaarheid van het ten laste gelegde handelen. Het hof heeft in dit
verband de vraag beantwoord of het verwijt ten aanzien van het ten laste gelegde ontbreekt doordat
de verdachte een beroep op ontoerekenbaarheid toekomt. Daarbij ligt de lat hoog. Het gaat immers
om een exceptie waarbij de strafbaarheid komt te ontvallen, terwijl het – zoals in de onderhavige
zaak – kan gaan om ernstige feiten met ingrijpende gevolgen voor slachtoffers. Indien de
psychotische toestand is ontstaan door het vrijwillig en bewust gebruik van harddrugs in combinatie
met alcohol, kan bezwaarlijk worden gezegd dat de verdachte niet verwijtbaar in de toestand van
ziekelijke stoornis van zijn geestvermogens is komen te verkeren.

19. Uit het voorafgaande volgt ook dat het middel faalt, voor zover het is gebaseerd op de opvatting
dat voor het aannemen van culpa in causa is vereist dat de mate waarin het gebruik van verdovende
middelen het psychisch functioneren heeft beïnvloed voorzienbaar moet zijn geweest. Uit de hiervoor
besproken rechtspraak, onder meer uit het arrest van de Hoge Raad van 29 januari 2019,
ECLI:NL:HR:2019:110, NJ 2019/77, volgt dat de aan het middel ten grondslag gelegde opvatting geen
steun vindt in het recht. Daarbij merk ik nog op dat als feit van algemene bekendheid mag worden
beschouwd dat amfetamine de kans op psychische stoornissen, inclusief de kans op het ontstaan van
een psychose, vergroot. Door het gebruik van amfetamine te combineren met alcohol wordt deze kans
nog groter.9

20. Het oordeel van het hof dat de feiten aan de verdachte kunnen worden toegerekend, omdat de
opgetreden psychose / paranoïde waan, aan hemzelf te wijten is geweest, geeft geen blijk van een
onjuiste rechtsopvatting, is niet onbegrijpelijk en behoefde geen nadere motivering.

21. Ik neem daarbij in aanmerking dat het hof heeft vastgesteld dat de verdachte (i) voorafgaand aan
de bewezen verklaarde feiten (vrijwillig en bewust) amfetamine en alcohol heeft gebruikt; (ii) vaker
amfetamine heeft gebruikt en wist dat dit gebruik effect had op zijn psychische toestand; (iii) wist dat
amfetamine een harddrug is en het gebruik ervan in Nederland strafbaar is en (iv) wist dat het gebruik
van alcohol tot agressie kan leiden.

22. Het hof heeft uit deze omstandigheden kunnen afleiden dat de verdachte wist dat het – al dan
niet in combinatie met alcohol – gebruiken van amfetamine kan leiden tot riskant gedrag ten aanzien
van derden. In het licht van deze vaststellingen heeft het hof – ook los van de mate van
voorzienbaarheid van het ontstaan van een psychose en het handelen onder invloed daarvan –
kunnen oordelen dat de bewezen verklaarde gedragingen de verdachte (verminderd) kunnen worden
toegerekend.

23. Het middel is tevergeefs voorgesteld.

24. Het tweede middel behelst de klacht dat de inzendtermijn in cassatie is overschreden.

25. Namens de (gedetineerde) verdachte is op 21 september 2018 beroep in cassatie ingesteld. De
stukken van het geding zijn op 17 april 2019 bij de Hoge Raad binnengekomen. Dat brengt mee dat
de inzendtermijn van zes maanden is overschreden. Het middel is terecht voorgesteld. Daarbij komt
dat de Hoge Raad uitspraak zal doen nadat meer dan zestien maanden zijn verstreken sinds het
instellen van cassatieberoep. Dat betekent dat sprake is van overschrijding van de redelijke termijn
als bedoeld in art. 6, eerste lid, EVRM en dat de duur van de opgelegde gevangenisstraf dient te
worden verminderd.

26. Het eerste middel faalt. Het tweede slaagt.

27. Ambtshalve heb ik – behoudens de hiervoor gesignaleerde overschrijding van de redelijke termijn
– geen gronden aangetroffen die tot vernietiging van de bestreden uitspraak aanleiding behoren te
geven.10
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28. Deze conclusie strekt tot vernietiging van het bestreden arrest, maar uitsluitend wat de duur van
de opgelegde gevangenisstraf betreft, 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

Zie ook mijn bijdrage ‘Het gebruik van alcohol en drugs in relatie tot opzet en schuld’, in: Praktisch en
Veelzijdig (vriendenboek Paul Vegter), Deventer: Wolters Kluwer 2019, p. 51-59, m.n. p. 52-53.

Met ingang van 1 januari 2020 luidt de bepaling als volgt: “Niet strafbaar is hij die een feit begaat,
dat hem wegens de psychische stoornis, psychogeriatrische aandoening of verstandelijke handicap
niet kan worden toegerekend.”

Zie ook J. de Hullu, Materieel strafrecht, zevende druk. Deventer: Wolters Kluwer 2018, p. 354. Zie
nader over deze schulduitsluitingsgrond: J. Bijlsma, Stoornis en strafuitsluiting, Oisterwijk: WLP 2016.

Th.W. van Veen, noot onder HR 9 juni 1981, ECLI:NL: HR:1981:AC0902, NJ 1983/412.

Zie ook mijn conclusie voorafgaand aan HR 19 maart 2019, ECLI:NL:HR:2019:384, NJ 2019/150
(PHR:2019:82).

HR 12 februari 2008, ECLI:NL:HR:2008:BC3797, NJ 2008/263, m.nt. Keijzer.

Zie ook de conclusie van mijn naamgenoot en voormalig ambtgenoot voorafgaand aan HR 12 februari
2008, ECLI:NL:HR:2008:BC3797, NJ 2008/263, m.nt. Keijzer.

Zie ook J. Bijlsma, ‘Drank, drugs en culpa. Zelfintoxicatie en culpa in causa: pleidooi voor een
voorzienbaarheidseis’, DD 2011/44. Bijlsma pleit ervoor dat culpa in causa alleen zou moeten worden
aangenomen indien de verdachte het in de roes vertoonde gedrag heeft voorzien of redelijkerwijs
moet hebben voorzien. In dit verband zou volgens hem onderscheid moeten worden gemaakt tussen
harddrugs aan de ene kant en softdrugs en alcohol aan de andere kant.

https://www.drugsinfoteam.nl/drugsinfo/alcohol-combi/alcohol-peppers.

Wel verwijs ik in dit verband naar de conclusie van mijn ambtgenoot Harteveld van 10 maart 2020
(ECLI:NL:PHR:2020:207), die met kracht van argumenten aanvoert dat ambtshalve cassatie
aangewezen is in gevallen waarin vervangende hechtenis aan de schadevergoedingsmaatregel is
verbonden in verband met de per 1 januari 2020 in werking getreden Wet USB, waarmee de aan de
schadevergoedingsmaatregel verbonden vervangende hechtenis is vervangen door gijzeling. Volgens
Harteveld betreft het een voor de verdachte gunstiger wettelijke bepaling op het gebied van het
sanctierecht. Zie ook de conclusie van mijn ambtgenoot Spronken van 12 mei 2020
(ECLI:NL:PHR:2020:454). De Hoge Raad casseert tot op heden echter niet ambtshalve in dergelijke
gevallen. Vgl. bijvoorbeeld HR 14 april 2020, ECLI:NL:HR:2020:657 en HR 21 april 2020,
ECLI:NL:HR:2020:765.
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Zaaknummer 18/04464

Formele relaties Conclusie: ECLI:NL:PHR:2020:592 
In cassatie op : ECLI:NL:GHDHA:2018:3946 

Rechtsgebieden Strafrecht

Bijzondere kenmerken Cassatie

Inhoudsindicatie
Poging tot doodslag door als politieagent 2 maal kogel af te vuren in de richting van
aan te houden verdachte, waarbij een kogel het achterhoofd van die persoon heeft
geraakt/geschampt en tweede kogel diens (onder)lichaam is binnengedrongen (art.
287 Sr). Handelen ter uitvoering van wettelijk voorschrift, art. 42 Sr. Toegepast
geweld verenigbaar met beginselen van proportionaliteit en subsidiariteit? In een
geval als het onderhavige, waarin politieambtenaar wordt vervolgd wegens
geweldsmisdrijf omdat hij ter aanhouding van verdachte vuurwapengeweld heeft
aangewend, volgt uit juridisch kader dat succesvol beroep op art. 42 Sr slechts
mogelijk is als is gehandeld overeenkomstig de mede in art. 7.1 en 7.5 Politiewet
tot uitdrukking gebrachte beginselen van proportionaliteit en subsidiariteit. Hof is
ervan uitgegaan dat verdachte in de gegeven omstandigheden bevoegd was om
slachtoffer aan te houden op verdenking van poging tot doodslag op een of meer
politieambtenaren door met auto op hen in te rijden en dat deze
aanhoudingsbevoegdheid in zijn algemeenheid gebruik van gepast geweld met zich
kan brengen. M.b.t. door verdachte toegepast geweld heeft hof o.m. vastgesteld
dat verdachte 2 maal met vuurwapen heeft geschoten terwijl slachtoffer auto had
verlaten en alleen en ongewapend (voorovergebogen) wegrende. Een afgevuurde
kogel schampte of raakte het achterhoofd van slachtoffer, de andere raakte diens
(onder)lichaam; daarbij vuurde verdachte in de richting van
woonwijk/winkelgebied, waar mensen liepen. Verder heeft hof vastgesteld dat op
dat moment geen sprake was van enig acuut dreigend gevaar. Daarnaast heeft hof
vastgesteld dat zichtbaar vlakbij verdachte politiebus stond, met daarin 2
verbalisanten die achtervolging hadden kunnen inzetten teneinde slachtoffer aan te
houden. ‘s Hofs op deze omstandigheden gebaseerde oordeel dat beroep op
strafuitsluitingsgrond van art. 42 Sr niet slaagt omdat verdachte zijn bevoegdheid
om “aanhoudingsvuur” te gebruiken heeft overschreden door in strijd te handelen
met beginselen van proportionaliteit en subsidiariteit, geeft niet blijk van onjuiste
rechtsopvatting en is niet onbegrijpelijk. Volgt verwerping.

Vindplaatsen Rechtspraak.nl 
SR-Updates.nl 2020-0316 met annotatie van J.H.J. Verbaan 
NJB 2020/2426 
RvdW 2020/1093 
NJ 2020/385 

ECLI:NL:HR:2020:1488
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2.2.1

2.1

AA20210175 met annotatie van Voorde ten J.M. Jeroen 

Uitspraak

HOGE RAAD DER NEDERLANDEN

STRAFKAMER

Nummer 18/04464

Datum 6 oktober 2020

ARREST

op het beroep in cassatie tegen een arrest van het gerechtshof Den Haag van 1 oktober 2018,
nummer 22/005606-16, in de strafzaak

tegen

[verdachte],

geboren te [geboorteplaats] op [geboortedatum] 1982,

hierna: de verdachte.

Het beroep is ingesteld door de verdachte. Namens deze hebben Th.J. Kelder en L.E.G. van der Hut,
beiden advocaat te ’s-Gravenhage, bij schriftuur cassatiemiddelen voorgesteld. De schriftuur is aan dit
arrest gehecht en maakt daarvan deel uit.

De advocaat-generaal D.J.M.W. Paridaens heeft geconcludeerd tot verwerping van het beroep.

Het cassatiemiddel klaagt over het oordeel van het hof dat het door de verdachte toegepaste
geweld niet verenigbaar was met de beginselen van proportionaliteit en subsidiariteit en dat hem
daarom geen beroep toekomt op de strafuitsluitingsgrond van artikel 42 van het Wetboek van
Strafrecht (hierna: Sr).

Ten laste van de verdachte is bewezenverklaard dat:

1 Procesverloop in cassatie

2 Beoordeling van het eerste cassatiemiddel
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2.2.2

2.2.3

“hij op 6 oktober 2014 in de gemeente Den Haag (ter hoogte van de kruising
Stationsweg/Hoefkade) ter uitvoering van het door verdachte voorgenomen misdrijf om
opzettelijk [benadeelde] van het leven te beroven, met dat opzet met een vuurwapen twee
kogels heeft afgevoerd in de richting van die [benadeelde], waarbij een van die kogels het
achterhoofd van [benadeelde] heeft geraakt, althans geschampt en een van die kogels het
(onder)lichaam van die [benadeelde] is binnengedrongen, terwijl de uitvoering van dat
voorgenomen misdrijf niet is voltooid.”

Het hof heeft ten aanzien van de bewezenverklaring onder meer het volgende overwogen:

“Het hof stelt op basis van het verhandelde ter terechtzitting en het dossier de navolgende
feiten en omstandigheden vast.

Op 6 oktober 2014, ’s nachts in het centrum van Den Haag, onttrok [benadeelde] zich aan
een controle van de politie door met zijn auto, met daarin vier andere inzittenden, weg te
rijden. Vervolgens negeerde hij een stopteken van verbalisant [verbalisant 1], die zich
samen met verbalisant [verbalisant 2] op de rijbaan bevond, waardoor beide verbalisanten
voor de auto opzij moesten gaan, om ternauwernood te voorkomen dat zij zouden worden
aangereden. De verdachte had die avond dienst als motoragent. Hij zette, op zijn motor, de
achtervolging in en hoorde tijdens de achtervolging via de portofoon dat de auto van
[benadeelde] op collega’s was ingereden.

Tijdens de achtervolging heeft de verdachte waargenomen dat [benadeelde] een
wegblokkade van een politieauto ontweek en dat hij zeer gevaarlijk rijgedrag vertoonde,
onder andere door met veel te hoge snelheid te rijden. De achtervolging eindigde uiteindelijk
op de hoek van de Stationsweg met de Hoefkade, waar een politieauto de weg versperde.
[benadeelde] stapte uit en rende weg, kennelijk om aan de politie te ontkomen. De
verdachte nam op dat moment de beslissing om vanaf zijn tot stilstand gebrachte motor
aanhoudingsvuur te gebruiken, waarbij hij tweemaal heeft geschoten en [benadeelde], die
door bleef rennen, tweemaal heeft geraakt.

Niet ter discussie staat dat de verdachte op 6 oktober 2014 in Den Haag (ter hoogte van de
kruising Stationsweg/Hoefkade) met een vuurwapen twee kogels in de richting van
[benadeelde] heeft afgevuurd, waarbij een kogel het (achter)hoofd van [benadeelde] heeft
geraakt/geschampt en een kogel het (onder)lichaam van die [benadeelde] is
binnengedrongen.”

Het hof heeft het verweer waarop het cassatiemiddel doelt, als volgt samengevat en
verworpen:

“Ter terechtzitting in hoger beroep is gebleken dat geen discussie (meer) bestaat over de
vraag of de verdachte bevoegd was om [benadeelde] aan te houden op verdenking van een
poging tot doodslag op een of meer politieambtenaren. Het hof onderschrijft dat de
verdachte daartoe bevoegd was. Ook staat niet ter discussie dat de
aanhoudingsbevoegdheid in zijn algemeenheid het gebruik van gepast geweld met zich mee
kan brengen. Waar het in deze zaak om gaat is de vraag of de verdachte in de gegeven
omstandigheden met zijn wapen heeft mogen schieten op de verdachte.

Als de politie overgaat tot het gebruik van een vuurwapen, dient dat getoetst te worden aan
artikel 7 van de Ambtsinstructie, dat de situaties beschrijft waarvan minimaal sprake moet
zijn voordat de politieambtenaar kan overgaan tot het gebruik van zijn vuurwapen. Dat laat
onverlet dat het handelen van de politieambtenaar daarnaast altijd dient te voldoen aan de
eisen die de Politiewet 2012 hieraan stelt, meer specifiek de eisen zoals neergelegd in artikel
7, eerste en vijfde lid, van de Politiewet 2012, te weten die van subsidiariteit en
proportionaliteit.

Ook de IBT(Interne Bijstands Team)-deskundigen Verhoeven en In ‘t Veld hebben in hun
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verklaringen, afgelegd in deze zaak, benadrukt dat het toegepaste geweld steeds aan de
eisen van proportionaliteit en subsidiariteit moet voldoen. Zo geeft Verhoeven aan dat er
tijdens de training van aanhoudingsvuur veel aandacht is voor proportionaliteit en
subsidiariteit en dat er niet alleen wordt getraind op het gebruik van het vuurwapen, maar
ook op het ‘afschalen’.

Bij de uitoefening van zijn wettelijke bevoegdheden dient de opsporingsambtenaar derhalve
altijd deze grenzen in acht te nemen. Met de advocaat-generaal komt het hof tot het oordeel
dat het door de verdachte toegepaste geweld in de gegeven situatie niet verenigbaar was
met de beginselen van proportionaliteit en subsidiariteit.

Het hof neemt hierbij de volgende omstandigheden in aanmerking.

1. Geen gevaar

Het hof stelt vast dat [benadeelde] alleen was toen hij wegrende, te voet en ongewapend.
Dat er vanaf het moment dat [benadeelde] zijn auto had verlaten en wegrende sprake was
van enig (acuut dreigend) gevaar blijkt niet uit de stukken in het dossier en is evenmin
geconcretiseerd door de verdachte. Immers, de verdachte heeft ter terechtzitting in hoger
beroep weliswaar verklaard dat hij vond dat de wegrennende verdachte (hof: [benadeelde])
een groot gevaar vormde voor zijn omgeving, maar kon - desgevraagd - niet zeggen waarom
hij dat vond. Bovendien stelt het hof vast dat noch in het dossier, noch in de verklaringen van
de verdachte aanwijzingen te vinden zijn dat de verdachte vuurwapengevaarlijk was.
Overigens heeft de verdachte ter terechtzitting in hoger beroep verklaard dat zijn
aanvankelijke gedachte dat [benadeelde] mogelijk vuurwapengevaarlijk was niet heeft
bijgedragen aan zijn beslissing om aanhoudingsvuur te gebruiken.

2. Risicovolle omstandigheden ter plaatse

Voorts overweegt het hof dat de verdachte door te schieten vanaf zijn motor, terwijl
[benadeelde] voorovergebogen wegrende over een stuk opgebroken terrein met zand,
aanzienlijke risico’s heeft genomen. [benadeelde] had dodelijk geraakt kunnen worden. Daar
komt nog bij dat de kogels werden afgevuurd in de richting van een woonwijk/winkelgebied
in de omgeving van station Holland Spoor, terwijl er diverse personen in de nabije omgeving
liepen. Dit alles vormde een groot risico dat eveneens dient te worden betrokken in de
beoordeling van de geoorloofdheid van het vuurwapengebruik.

3. Andere middelen om het doel te bereiken

Het hof overweegt ten slotte dat het in dit concrete geval geenszins noodzakelijk was om de
verdachte aan te houden door op hem te schieten, omdat het doel van aanhouding op een
andere manier kon worden bereikt. Het hof neemt daarbij in aanmerking dat een politiebus
zichtbaar vlakbij de verdachte stond (deze blokkeerde [benadeelde] de doorgang), met
daarin twee verbalisanten. Zij waren derhalve ter plaatse en konden een achtervolging
inzetten. [verbalisant 3], één van deze verbalisanten, heeft verklaard dat zij, toen zij zag dat
[benadeelde] uit de auto was gestapt en wegrende, achter hem aan had willen rennen. Op
het moment dat zij met dat doel was uitgestapt en met het portier open op een meter
afstand naast de politieauto stond, hoorde zij echter dat er geschoten werd en is zij niet
achter [benadeelde] aangerend, omdat zij niet in de vuurlijn terecht wilde komen. Het hof
kan niet inzien waarom de verdachte - zoals hij heeft verklaard - in de veronderstelling
verkeerde dat zijn collega [verbalisant 3] niet achter [benadeelde] aan zou gaan. Uit haar
hiervoor genoemde verklaring blijkt dat [verbalisant 3] hiertoe niet of nauwelijks de
gelegenheid heeft gehad - er werd immers al geschoten voordat ze tot actie over kon gaan.
Ook uit de camerabeelden volgt dat de verdachte zijn collega niet de tijd heeft gegund te
handelen. Immers, op de beelden is te zien dat de auto waarin [benadeelde] zich bevindt al
rijdend te 21:20:35 in beeld komt en te 21:20:36 nog steeds rijdend in beeld is. De
verdachte grijpt te 21:20:38 zijn vuurwapen vast. Te 21:20:39 schiet hij en om 21:20:40
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2.3

weer.

Ook overigens was een achtervolging in deze situatie logisch en voor de hand liggend
geweest.

Op basis van het voorgaande is het hof van oordeel dat de verdachte zijn bevoegdheid om
aanhoudingsvuur te gebruiken, welke bevoegdheid hem uit hoofde van zijn functie toekwam
op grond van artikel 7 van de Politiewet 2012, uitgewerkt in artikel 7 van de Ambtsinstructie,
heeft overschreden door in strijd te handelen met de eisen van proportionaliteit en
subsidiariteit.

Het beroep op de strafuitsluitingsgrond van artikel 42 van het Wetboek van Strafrecht slaagt
niet, omdat de verdachte het wettelijk voorschrift op de uitvoering waarvan hij zich beroept,
niet naar behoren (want niet conform de hierin verankerde eisen van proportionaliteit en
subsidiariteit) heeft uitgevoerd. Overigens worden de grenzen van een geslaagd beroep op
artikel 42 van het Wetboek van Strafrecht altijd gevormd door diezelfde eisen van de
proportionaliteit en subsidiariteit. De hiervoor onder 1 tot en met 3 genoemde
omstandigheden staan ook om deze reden aan een geslaagd beroep op artikel 42 van het
Wetboek van Strafrecht in de weg.”

Het toepasselijke juridisch kader is weergegeven in de conclusie van de advocaat-generaal onder
8 tot en met 12. In het bijzonder kan worden gewezen op de volgende bepalingen, die ten tijde
van het bewezenverklaarde als volgt luidden.

- Artikel 42 Sr:

“Niet strafbaar is hij die een feit begaat ter uitvoering van een wettelijk voorschrift.”

- Artikel 3 van de Politiewet 2012 (hierna: Politiewet):

“De politie heeft tot taak in ondergeschiktheid aan het bevoegd gezag en in overeenstemming met
de geldende rechtsregels te zorgen voor de daadwerkelijke handhaving van de rechtsorde en het
verlenen van hulp aan hen die deze behoeven.”

- Artikel 7 lid 1 en 5 Politiewet:

“1. De ambtenaar van politie die is aangesteld voor de uitvoering van de politietaak, is bevoegd in
de rechtmatige uitoefening van zijn bediening geweld of vrijheidsbeperkende middelen te
gebruiken, wanneer het daarmee beoogde doel dit, mede gelet op de aan het gebruik hiervan
verbonden gevaren, rechtvaardigt en dat doel niet op een andere wijze kan worden bereikt. Aan
het gebruik van geweld gaat zo mogelijk een waarschuwing vooraf.
(...) 
5. De uitoefening van de bevoegdheden, bedoeld in het eerste tot en met het vierde lid, dient in
verhouding tot het beoogde doel redelijk en gematigd te zijn.”

- Artikel 7 lid 1 en 4 van de Ambtsinstructie voor de politie, de Koninklijke marechaussee en andere
politieambtenaren:

“1. Het gebruik van een vuurwapen, niet zijnde een vuurwapen waarmee automatisch vuur of
lange afstandsprecisievuur kan worden afgegeven, is slechts geoorloofd:

(...)

b. om een persoon aan te houden die zich aan zijn aanhouding, voorgeleiding of andere
rechtmatige vrijheidsbeneming tracht te onttrekken of heeft onttrokken, en die wordt verdacht van
of is veroordeeld wegens het plegen van een misdrijf

1° waarop naar de wettelijke omschrijving een gevangenisstraf van vier jaren of meer is gesteld,
en

2° dat een ernstige aantasting vormt van de lichamelijke integriteit of de persoonlijke levenssfeer,
of

3° dat door zijn gevolg bedreigend voor de samenleving is of kan zijn;

(...)
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2.5.1

2.5.2

2.4

2.6

4.1

4.2

4. Onder het plegen van een misdrijf, bedoeld in het eerste lid, onder b, worden mede begrepen
de poging en de deelnemingsvormen, bedoeld in de artikelen 47 en 48 van het Wetboek van
Strafrecht.”

In een geval als het onderhavige, waarin een politieambtenaar wordt vervolgd wegens een
geweldsmisdrijf omdat hij ter aanhouding van een verdachte vuurwapengeweld heeft aangewend,
volgt uit het hiervoor kort weergegeven juridisch kader dat een succesvol beroep op artikel 42 Sr
slechts mogelijk is als is gehandeld overeenkomstig de mede in artikel 7 lid 1 en 5 Politiewet tot
uitdrukking gebrachte beginselen van proportionaliteit en subsidiariteit.

Het hof is ervan uitgegaan dat de verdachte in de gegeven omstandigheden bevoegd was
om [benadeelde] aan te houden op verdenking van een poging tot doodslag op een of meer
politieambtenaren door met een auto op hen in te rijden, en dat deze
aanhoudingsbevoegdheid in zijn algemeenheid het gebruik van gepast geweld met zich kan
brengen. Met betrekking tot het door de verdachte toegepaste geweld heeft het hof onder
meer vastgesteld dat de verdachte twee maal met een vuurwapen heeft geschoten terwijl
[benadeelde] de auto had verlaten en alleen en ongewapend (voorovergebogen) wegrende.
Een afgevuurde kogel schampte of raakte het achterhoofd van [benadeelde], de andere
raakte diens (onder)lichaam; daarbij vuurde de verdachte in de richting van een
woonwijk/winkelgebied, waar mensen liepen. Verder heeft het hof vastgesteld dat op dat
moment geen sprake was van enig acuut dreigend gevaar. Daarnaast heeft het hof
vastgesteld dat zichtbaar vlakbij de verdachte een politiebus stond, met daarin twee
verbalisanten die de achtervolging hadden kunnen inzetten teneinde [benadeelde] aan te
houden.

Het op deze omstandigheden gebaseerde oordeel van het hof dat het beroep op de
strafuitsluitingsgrond van artikel 42 Sr niet slaagt omdat de verdachte zijn bevoegdheid om
“aanhoudingsvuur” te gebruiken heeft overschreden door in strijd te handelen met de
beginselen van proportionaliteit en subsidiariteit, geeft niet blijk van een onjuiste
rechtsopvatting en is niet onbegrijpelijk.

Het cassatiemiddel faalt.

De Hoge Raad heeft de klachten over de uitspraak van het hof beoordeeld. De uitkomst hiervan is dat
deze klachten niet kunnen leiden tot vernietiging van die uitspraak. De Hoge Raad hoeft niet te
motiveren waarom hij tot dit oordeel is gekomen. Bij de beoordeling van deze klachten is het namelijk
niet nodig om antwoord te geven op vragen die van belang zijn voor de eenheid of de ontwikkeling
van het recht (zie artikel 81 lid 1 van de Wet op de rechterlijke organisatie).

Het cassatiemiddel klaagt dat in de cassatiefase de redelijke termijn als bedoeld in artikel 6 lid 1
van het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele
vrijheden is overschreden omdat de stukken te laat door het hof zijn ingezonden.

Het cassatiemiddel is gegrond. In het licht van de omstandigheid dat de verdachte strafbaar is
verklaard maar dat geen straf of maatregel is opgelegd, is er geen aanleiding om aan het oordeel
dat de redelijke termijn is overschreden enig ander rechtsgevolg te verbinden en zal de Hoge
Raad met dat oordeel volstaan.

De Hoge Raad verwerpt het beroep.

3 Beoordeling van het tweede, het derde en het vierde cassatiemiddel

4 Beoordeling van het vijfde cassatiemiddel

5 Beslissing
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Dit arrest is gewezen door de vice-president V. van den Brink als voorzitter, en de raadsheren Y.
Buruma en M.T. Boerlage, in bijzijn van de waarnemend griffier H.J.S. Kea, en uitgesproken ter
openbare terechtzitting van 6 oktober 2020.
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In de zaak

[verdachte] ,

geboren te [geboorteplaats] op [geboortedatum] 1982,

hierna: de verdachte.

1.  Het gerechtshof Den Haag heeft bij arrest van 1 oktober 2018 de verdachte schuldig verklaard
wegens “poging tot doodslag” en daarbij bepaald dat geen straf of maatregel wordt opgelegd.
Voorts heeft het hof de benadeelde partij niet-ontvankelijk verklaard in haar vordering tot
schadevergoeding.

2.  Namens de verdachte hebben mr. Th.J. Kelder en mr. L.E.G. van der Hut, advocaten te Den Haag,
vijf middelen van cassatie voorgesteld.1

3. De schriftuur begint met inleidende opmerkingen waaruit blijkt dat dit cassatieberoep principieel van
aard is. De verdachte is als politieambtenaar werkzaam bij de Nationale Politie en kan zich niet
verenigen met zijn veroordeling wegens poging tot doodslag die verband houdt met zijn gebruik van
een dienstwapen bij een poging tot aanhouding. Dat door het hof aan hem geen straf of maatregel is
opgelegd, maakt dit niet anders, nu de veroordeling desondanks belangrijke consequenties heeft voor
zijn carrièremogelijkheden binnen de Nationale Politie en voor zijn privéleven, aldus de schriftuur.
Voorts beoogt het cassatieberoep “een zaaksoverstijgend belang” te dienen. Dit tegen de
achtergrond van recent door de wetgever ontplooide initiatieven “om de rol van het strafrecht bij de
toetsing van politiegeweld terug te dringen”. Daarbij wordt kennelijk gedoeld op het wetsvoorstel
geweldsaanwending opsporingsambtenaar, dat momenteel bij de Eerste Kamer aanhangig is. 2 In het
derde middel wordt − voor het geval deze wet al in werking mocht zijn getreden op het moment dat
de Hoge Raad over de onderhavige zaak oordeelt – daarop alvast een beroep gedaan.

4. Het eerste middel richt zich tegen het oordeel van het hof dat het door de verdachte toegepaste
geweld in de gegeven situatie niet verenigbaar is met de beginselen van proportionaliteit en
subsidiariteit, zodat de verdachte geen beroep toekomt op de strafuitsluitingsgrond van art. 42 Sr.

5. Het hof heeft in zijn arrest de kern van deze strafzaak en de vaststaande feiten en
omstandigheden weergegeven. Ik citeer dat gedeelte van het arrest (cursief in het origineel):

“De kern van deze strafzaak

In de onderhavige zaak draait het in de kern om de vraag hoe in strafrechtelijke zin het handelen van
de verdachte moet worden geduid die als politieambtenaar met zijn dienstwapen tweemaal heeft
geschoten, ter aanhouding, op een persoon, te weten [benadeelde] (hierna: [benadeelde] ), die eerst
met zijn auto en nadien rennend aan een controle en aanhouding van de politie trachtte te ontkomen
en die als gevolg van dat schieten ernstig letsel heeft opgelopen en voorts of en welke strafoplegging
is aangewezen.

Vaststelling van de feiten en omstandigheden

Het hof stelt op basis van het verhandelde ter terechtzitting en het dossier de navolgende feiten en
omstandigheden vast.

Op 6 oktober 2014, 's nachts in het centrum van Den Haag, onttrok [benadeelde] zich aan een
controle van de politie door met zijn auto, met daarin vier andere inzittenden, weg te rijden.
Vervolgens negeerde hij een stopteken van verbalisant [verbalisant 1] , die zich samen met
verbalisant [verbalisant 2] op de rijbaan bevond, waardoor beide verbalisanten voor de auto opzij
moesten gaan, om ternauwernood te voorkomen dat zij zouden worden aangereden. De verdachte
had die avond dienst als motoragent. Hij zette, op zijn motor, de achtervolging in en hoorde tijdens de
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achtervolging via de portofoon dat de auto van [benadeelde] op collega's was ingereden.

Tijdens de achtervolging heeft de verdachte waargenomen dat [benadeelde] een wegblokkade van
een politieauto ontweek en dat hij zeer gevaarlijk rijgedrag vertoonde, onder andere door met veel te
hoge snelheid te rijden. De achtervolging eindigde uiteindelijk op de hoek van de Stationsweg met de
Hoefkade, waar een politieauto de weg versperde. [benadeelde] stapte uit en rende weg, kennelijk
om aan de politie te ontkomen. De verdachte nam op dat moment de beslissing om vanaf zijn tot
stilstand gebrachte motor aanhoudingsvuur te gebruiken, waarbij hij tweemaal heeft geschoten en
[benadeelde] , die door bleef rennen, tweemaal heeft geraakt.

Niet ter discussie staat dat de verdachte op 6 oktober 2014 in Den Haag (ter hoogte van de kruising
Stationsweg/Hoefkade) met een vuurwapen twee kogels in de richting van [benadeelde] heeft
afgevuurd, waarbij een kogel het (achter)hoofd van [benadeelde] heeft geraakt/geschampt en een
kogel het (onder)lichaam van die [benadeelde] is binnengedrongen.”

6. Ten aanzien van het namens de verdachte gedane beroep op de rechtvaardigingsgrond als bedoeld
in art. 42 Sr heeft het hof het volgende vastgesteld en overwogen (onderstreept en cursief in het
origineel):

“Strafbaarheid van het bewezen verklaarde

(…)

Standpunt van de verdediging

De verdediging heeft zich gemotiveerd op het standpunt gesteld dat de verdachte een beroep
toekomt op de rechtvaardigingsgrond als verwoord in artikel 42 van het Wetboek van Strafrecht. Door
de verdediging is daartoe bepleit dat de verdachte heeft voldaan aan artikel 7 van de Ambtsinstructie
en dat hij daarom gebruik mocht maken van zijn vuurwapen om [benadeelde] aan te houden. Nu de
verdachte heeft gehandeld ter uitvoering van een wettelijk voorschrift, is het primair ten laste gelegde
niet strafbaar en dient de verdachte te worden ontslagen van alle rechtsvervolging, aldus de
verdediging.

Het hof overweegt hieromtrent het volgende.

Van belang zijn de volgende wettelijke bepalingen zoals deze golden ten tijde van het ten laste
gelegde.

Artikel 42 Wetboek van Strafrecht, luidende:

"Niet strafbaar is hij, die een feit begaat ter uitvoering van een wettelijk voorschrift."

Artikel 7, eerste lid, van de Politiewet 2012, luidende, voor zover van belang:

"De ambtenaar van politie die is aangesteld voor de uitvoering van de politietaak is bevoegd in de
rechtmatige uitoefening van zijn bediening geweld (...) te gebruiken, wanneer het daarmee beoogde doel dit,
mede gelet op de aan het gebruik van geweld verbonden gevaren, rechtvaardigt en dat doel niet op een
andere wijze kan worden bereikt. Aan het gebruik van geweld gaat zo mogelijk een waarschuwing vooraf.”

Artikel 7, vijfde lid, van de Politiewet 2012, luidende:

“De uitoefening van de bevoegdheden, bedoeld in het eerste tot en met vierde lid, dient in verhouding tot
het beoogde doel redelijk en gematigd te zijn."

Artikel 9, eerste lid, van de Politiewet 2012, luidende:

"Bij algemene maatregel van bestuur wordt een ambtsinstructie voor de politie en voor de Koninklijke
marechaussee vastgesteld."

Artikel 9, derde lid, van de Politiewet 2012, luidende:

"In de ambtsinstructie worden regels gesteld ter uitvoering van de artikelen 6 en 7."

Artikel 7, eerste lid, van de Ambtsinstructie, luidende, voor zover van belang:

"Het gebruik van een vuurwapen, niet zijnde een vuurwapen waarmee automatisch vuur of lange
afstandsprecisievuur kan worden afgegeven, is slechts geoorloofd:

a. (...)
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b. om een persoon aan te houden die zich aan zijn aanhouding, voorgeleiding of andere rechtmatige
vrijheidsbeneming tracht te onttrekken of heeft onttrokken, en die wordt verdacht van of is veroordeeld
wegens het plegen van een misdrijf

1°. waarop naar de wettelijke omschrijving een gevangenisstraf van vier jaren of meer is gesteld, en

2°. dat een ernstige aantasting vormt van de lichamelijke integriteit of de persoonlijke levenssfeer, of

3°. dat door zijn gevolg bedreigend voor de samenleving is of kan zijn.

c. (... )

d. (...)"

Artikel 7, vierde lid, van de Ambtsinstructie, luidende:

"Onder het plegen van een misdrijf, bedoeld in het eerste lid, onder b, worden mede begrepen de poging en
de deelnemingsvormen, bedoeld in de artikelen 47 en 48 van het Wetboek van Strafrecht."

Ter terechtzitting in hoger beroep is gebleken dat geen discussie (meer) bestaat over de vraag of de
verdachte bevoegd was om [benadeelde] aan te houden op verdenking van een poging tot doodslag
op een of meer politieambtenaren. Het hof onderschrijft dat de verdachte daartoe bevoegd was. Ook
staat niet ter discussie dat de aanhoudingsbevoegdheid in zijn algemeenheid het gebruik van gepast
geweld met zich mee kan brengen. Waar het in deze zaak om gaat is de vraag of de verdachte in de
gegeven omstandigheden met zijn wapen heeft mogen schieten op de verdachte.

Als de politie overgaat tot het gebruik van een vuurwapen, dient dat getoetst te worden aan artikel 7
van de Ambtsinstructie, dat de situaties beschrijft waarvan minimaal sprake moet zijn voordat de
politieambtenaar, kan overgaan tot het gebruik van zijn vuurwapen. Dat laat onverlet dat het
handelen van de politieambtenaar daarnaast altijd dient te voldoen aan de eisen die de Politiewet
2012 hieraan stelt, meer specifiek de eisen zoals neergelegd in artikel 7, eerste en vijfde lid, van de
Politiewet 2012, te weten die van subsidiariteit en proportionaliteit.

Ook de IBT(Interne Bijstands Team)-deskundigen Verhoeven en In 't Veld hebben in hun verklaringen,
afgelegd in deze zaak, benadrukt dat het toegepaste geweld steeds aan de eisen van
proportionaliteit en subsidiariteit moet voldoen. Zo geeft Verhoeven aan dat er tijdens de training van
aanhoudingsvuur veel aandacht is voor proportionaliteit en subsidiariteit en dat er niet alleen wordt
getraind op het gebruik van het vuurwapen, maar ook op het 'afschalen'.

Bij de uitoefening van zijn wettelijke bevoegdheden dient de opsporingsambtenaar derhalve altijd
deze grenzen in acht te nemen. Met de advocaat-generaal komt het hof tot het oordeel dat het door
de verdachte toegepaste geweld in de gegeven, situatie niet verenigbaar was met de beginselen van
proportionaliteit en subsidiariteit.

Het hof neemt hierbij de volgende omstandigheden in aanmerking.

1. Geen gevaar

Het hof stelt vast dat [benadeelde] alleen was toen hij wegrende, te voet en ongewapend. Dat er
vanaf het moment dat [benadeelde] zijn auto had verlaten en wegrende sprake was van enig (acuut
dreigend) gevaar blijkt niet uit de stukken in het dossier en is evenmin geconcretiseerd door de
verdachte. Immers, de verdachte heeft ter terechtzitting in hoger beroep weliswaar verklaard dat hij
vond dat de wegrennende verdachte (hof: [benadeelde] ) een groot gevaar vormde voor zijn
omgeving, maar kon – desgevraagd – , niet zeggen waarom hij dat vond. Bovendien stelt het hof vast
dat noch in het dossier, noch in de verklaringen van de verdachte aanwijzingen te vinden zijn dat de
verdachte vuurwapengevaarlijk was. Overigens heeft de verdachte ter terechtzitting in hoger beroep
verklaard dat zijn aanvankelijke gedachte dat [benadeelde] mogelijk vuurwapengevaarlijk was niet
heeft bijgedragen aan zijn beslissing om aanhoudingsvuur te gebruiken.

2. 2. Risicovolle omstandigheden ter plaatse

3. Voorts overweegt het hof dat de verdachte door te schieten vanaf zijn motor, terwijl [benadeelde]
voorovergebogen wegrende over een stuk opgebroken terrein met zand, aanzienlijke risico's heeft
genomen. [benadeelde] had dodelijk geraakt kunnen worden. Daar komt nog bij dat de kogels
werden afgevuurd in de richting van een woonwijk/winkelgebied in de omgeving van station Holland
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Spoor, terwijl er diverse personen in de nabije omgeving liepen. Dit alles vormde een groot risico dat
eveneens dient te worden betrokken in de beoordeling van de geoorloofdheid van het
vuurwapengebruik.

4. 3. Andere middelen om het doel te bereiken

5. Het hof overweegt ten slotte dat het in dit concrete geval geenszins noodzakelijk was om de
verdachte aan te houden door op hem te schieten, omdat het doel van aanhouding op een andere
manier kon worden bereikt. Het hof neemt daarbij in aanmerking dat een politiebus zichtbaar vlakbij
de verdachte stond (deze blokkeerde [benadeelde] de doorgang), met daarin twee verbalisanten. Zij
waren derhalve ter plaatse en konden een achtervolging inzetten. [verbalisant 3] , één van deze
verbalisanten, heeft verklaard dat zij, toen zij zag dat [benadeelde] uit de auto was gestapt en
wegrende, achter hem aan had willen rennen. Op het moment dat zij met dat doel was uitgestapt en
met het portier open op een meter afstand naast de politieauto stond, hoorde zij echter dat er
geschoten werd en is zij niet achter [benadeelde] aangerend, omdat zij niet in de vuurlijn terecht
wilde komen. Het hof kan niet inzien waarom de verdachte – zoals hij heeft verklaard – in de
veronderstelling verkeerde dat zijn collega [verbalisant 3] niet achter [benadeelde] aan zou gaan. Uit
haar hiervoor genoemde verklaring blijkt dat [verbalisant 3] hiertoe niet of nauwelijks de gelegenheid
heeft gehad – er werd immers al geschoten voordat ze tot actie over kon gaan. Ook uit de
camerabeelden volgt dat de verdachte zijn collega niet de tijd heeft gegund te handelen. Immers, op
de beelden is te zien dat de auto waarin [benadeelde] zich bevindt al rijdend te 21:20:35 in beeld
komt en te 21:20:36 nog steeds rijdend in beeld is. De verdachte grijpt te 21:20:38 zijn vuurwapen
vast. Te 21:20:39 schiet hij en om 21:20:40 weer.

6. Ook overigens was een achtervolging in deze situatie logisch en voor de hand liggend geweest.

7. Op basis van het voorgaande is het hof van oordeel dat de verdachte zijn bevoegdheid om
aanhoudingsvuur te gebruiken, welke bevoegdheid hem uit hoofde van zijn functie toekwam op grond
van artikel 7 van de Politiewet 2012, uitgewerkt in artikel 7 van de Ambtsinstructie, heeft
overschreden door in strijd te handelen met de eisen van proportionaliteit en subsidiariteit.

8. Het beroep op de strafuitsluitingsgrond van artikel 42 van het Wetboek van Strafrecht slaagt niet,
omdat de verdachte het wettelijk voorschrift op de uitvoering waarvan hij zich beroept, niet naar
behoren (want niet conform de hierin verankerde eisen van proportionaliteit en subsidiariteit) heeft
uitgevoerd. Overigens worden de grenzen van een geslaagd beroep op artikel 42 van het Wetboek
van Strafrecht altijd gevormd door diezelfde eisen van de proportionaliteit en subsidiariteit. De
hiervoor onder 1 tot en met 3 genoemde omstandigheden staan ook om deze reden aan een
geslaagd beroep op artikel 42 van het Wetboek van Strafrecht in de weg.”

9. Het eerste middel komt met deelklachten op tegen de verwerping van het namens de verdachte
gedane beroep de rechtvaardigingsgrond als bedoeld in art. 42 Sr. De stellers van het middel voeren
hiertoe aan dat het hof (1) heeft miskend dat de in de onderhavige zaak aan te leggen
proportionaliteits- en subsidiariteitstoets een terughoudende toets betreft, hetgeen door het hof ten
onrechte niet is onderkend en/of niet is betracht en dat (2) het hof ten onrechte en niet begrijpelijk
gemotiveerd heeft geoordeeld dat het handelen van de verdachte niet voldeed aan de eisen van
proportionaliteit en subsidiariteit. Het hof heeft immers niet, dan wel niet voldoende bij zijn oordeel
betrokken dat die toets niet los kan worden gezien van de vereisten van de artikelen 7 en 10a van de
Ambtsinstructie, heeft die artikelen met elkaar verward, althans miskend dat acuut dreigend
(vuurwapen)gevaar geen vereiste is voor de inzet van een vuurwapen, en niet begrijpelijk geoordeeld
dat geen (acuut dreigend) gevaar van [benadeelde] uitging, terwijl dat oordeel ook overigens niet
begrijpelijk is gemotiveerd, aldus het middel.

10. Bij de beoordeling van het eerste middel stel ik het volgende voorop. Art. 42 Sr luidt als volgt:

11. “Niet strafbaar is hij die een feit begaat ter uitvoering van een wettelijk voorschrift.”

12. Art. 3 van de Politiewet 2012 luidt als volgt:

13. “De politie heeft tot taak in ondergeschiktheid aan het bevoegd gezag en in overeenstemming met
de geldende rechtsregels te zorgen voor de daadwerkelijke handhaving van de rechtsorde en het
verlenen van hulp aan hen die deze behoeven.”

14. Art. 7 van de Politiewet 20123 luidde, voor zover relevant, ten tijde het bewezenverklaarde als
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volgt:

“1. De ambtenaar van politie die is aangesteld voor de uitvoering van de politietaak, is bevoegd in de
rechtmatige uitoefening van zijn bediening geweld of vrijheidsbeperkende middelen te gebruiken,
wanneer het daarmee beoogde doel dit, mede gelet op de aan het gebruik hiervan verbonden
gevaren, rechtvaardigt en dat doel niet op een andere wijze kan worden bereikt. Aan het gebruik van
geweld gaat zo mogelijk een waarschuwing vooraf.

(…)

5. De uitoefening van de bevoegdheden, bedoeld in het eerste tot en met het vierde lid, dient in
verhouding tot het beoogde doel redelijk en gematigd te zijn.

(…)”

11. Art. 9 van de Politiewet 20124 luidde, voor zover relevant, ten tijde van het bewezenverklaarde als
volgt:

“1. Bij algemene maatregel van bestuur wordt een ambtsinstructie voor de politie en voor de
Koninklijke marechaussee vastgesteld.

(…)

3. In de ambtsinstructie worden regels gesteld ter uitvoering van de artikelen 6 en 7.

(…)”

12. Art. 7 van de Ambtsinstructie voor de politie, de Koninklijke marechaussee en andere
politieambtenaren luidt, voor zover relevant, als volgt:

“1. Het gebruik van een vuurwapen, niet zijnde een vuurwapen waarmee automatisch vuur of lange
afstandsprecisievuur kan worden afgegeven, is slechts geoorloofd:

(…)

b. om een persoon aan te houden die zich aan zijn aanhouding, voorgeleiding of andere rechtmatige
vrijheidsbeneming tracht te onttrekken of heeft onttrokken, en die wordt verdacht van of is
veroordeeld wegens het plegen van een misdrijf

1° waarop naar de wettelijke omschrijving een gevangenisstraf van vier jaren of meer is gesteld, en

2° dat een ernstige aantasting vormt van de lichamelijke integriteit of de persoonlijke levenssfeer, of

3° dat door zijn gevolg bedreigend voor de samenleving is of kan zijn;

(…)

4. 4. Onder het plegen van een misdrijf, bedoeld in het eerste lid, onder b, worden mede begrepen de
poging en de deelnemingsvormen, bedoeld in de artikelen 47 en 48 van het Wetboek van Strafrecht.”

5. In art. 42 Sr wordt de mogelijkheid verondersteld van twee verschillende – in wettelijke regels
besloten liggende – rechtsnormen, die in beginsel van gelijke orde zijn en die beide aanspraak maken
op nakoming en in zoverre met elkaar wedijveren. De in het artikel vervatte strafuitsluitingsgrond
biedt uitkomst in de gevallen waarin het wettelijk voorschrift zelf uitdrukkelijk machtigt tot het plegen
van anders strafbare feiten. In het in art. 42 Sr genoemde vereiste dat moet zijn gehandeld ‘ter
uitvoering van een wettelijk voorschrift’ komen drie aandachtspunten samen: het moet gaan om een
wettelijk voorschrift met een zekere dwingendheid (gelegen in het woordje "ter" uitvoering, wat iets
anders is dan "bij" de uitvoering) en er moet zijn voldaan aan de beginselen van subsidiariteit en
proportionaliteit.5

14. Ten aanzien van het subsidiariteitsvereiste heeft te gelden dat het handelen noodzakelijk dient te
zijn. Een beroep op art. 42 Sr zal dus problematischer zijn wanneer een redelijk alternatief heeft
opengestaan voor het overtreden van de strafwet. Het vereiste van proportioneel handelen is nauw
met het subsidiariteitsvereiste verbonden. Disproportioneel optreden kan immers niet als noodzakelijk
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optreden worden aangemerkt. De Hoge Raad heeft inzake de proportionaliteit overwogen dat art. 42
Sr slechts toepasselijk is, indien ter uitvoering van een bepaald wettelijk voorschrift een gepast middel
wordt gebruikt.6

15. Aldus impliceert handelen ‘ter uitvoering van een wettelijk voorschrift’ een noodzakelijke en
gepaste uitvoering. Het benadrukt óók het casuïstische karakter van de beoordeling van een beroep
op deze strafuitsluitingsgrond, waarbij het dus niet gaat om een abstracte vergelijking tussen twee
botsende wettelijke regelingen. Het betreft juist een wisselwerking tussen de gegeven feiten en de
daarop betrokken regels. De in het wettelijk voorschrift neergelegde plicht geldt slechts als die
verplichting in redelijke zin wordt opgevat en dient te worden beoordeeld tegen de achtergrond van
het concrete geval. Daartoe is een beschouwing en beoordeling vereist van de betrokken wettelijke
bepalingen, van haar plaats in de rechtsorde, van haar strekking en van de concrete situatie waarin
die bepalingen tegenover elkaar staan.7

16. Wanneer politieel geweld letsel tot gevolg heeft, bijvoorbeeld doordat een politieambtenaar bij
een aanhouding op grond van art. 53 Sv vuurwapengeweld heeft aangewend, is strikt genomen
voldaan aan de bestanddelen van een delictsomschrijving, zoals (zware) mishandeling of (poging) tot
doodslag. Een opsporingsambtenaar die geweld heeft gebruikt in de rechtmatige uitoefening van zijn
functie en binnen de grenzen van zijn bevoegdheden kan evenwel een beroep doen op art. 42 Sr. De
hiervoor geciteerde artikelen 3 en 7 Politiewet 2012 in samenhang met de Ambtsinstructie kunnen
worden aangemerkt als het toepasselijke wettelijk voorschrift in de zin van art. 42 Sr.8 Een specifiek
op de opsporingsambtenaar toegesneden strafuitsluitingsgrond ontbreekt (nog). Een voorstel van
wet hiertoe ligt bij de Eerste Kamer, waarover meer bij de bespreking van het derde middel.9

17. Art. 3 van de Politiewet maakt duidelijk dat de politie ondergeschikt is aan het bevoegde gezag en
moet handelen in overeenstemming met de geldende rechtsregels. Die bepaling hangt samen met de
ingrijpende bevoegdheden waarover de politie beschikt en dan met name de aan hem toegekende
geweldsbevoegdheid.10 Die geweldsbevoegdheid wordt geregeld in art. 7, eerste lid, van de
Politiewet, dat bepaalt dat de politieambtenaar in de rechtmatige uitoefening van zijn bediening, zoals
bij een aanhouding op grond van art. 53 Sv, bevoegd is om geweld te gebruiken.11 Het eerste lid van
dat artikel verwoordt voorts de algemene rechtsbeginselen van proportionaliteit en subsidiariteit om
de algemene grondslag van die bevoegdheid aan te geven. Op grond daarvan dient het aangewende
geweldsmiddel een groter belang te dienen dan het belang dat wordt geschonden (bijvoorbeeld de
lichamelijk integriteit van een verdachte) en het doel dient ook niet met een ander middel dan met het
aangewende geweldsmiddel te kunnen worden bereikt, terwijl van dat geweldsmiddel op de minst
ingrijpende wijze gebruik moet worden gemaakt.12 Die rechtsbeginselen komen ook terug in het vijfde
lid van art. 7 van de Politiewet, maar dan om de wijze waarop geweld kan worden gebruikt te
beschrijven. In dat artikellid wordt benadrukt dat het geweldgebruik ook ‘redelijk en gematigd’ dient te
zijn; zodra geweld wordt aangewend moet verhoudingsgewijs voor het minst zware middel worden
gekozen. Art. 7 van de Politiewet is ingevolge art. 9 van de Politiewet nader uitgewerkt in de
Ambtsinstructie. Art. 7 van de Ambtsinstructie verwoordt voorwaarden waaronder het gebruik van een
wapen geoorloofd kan zijn, zoals bij een aanhouding van een verdachte die wordt verdacht van een
misdrijf waarop meer dan vier jaren gevangenisstraf is gesteld. Of het gebruik van een wapen in het
concrete geval is geoorloofd, zal ervan afhangen of dit geweldsmiddel onder de gegeven
omstandigheden als proportioneel en subsidiair kan worden aangemerkt.

18. Het nader verslag met betrekking tot het eerder genoemde wetsvoorstel geweldsaanwending
opsporingsambtenaar schetst de verhouding tussen de Politiewet en de ambtsinstructie als volgt:

18. “Artikel 7, eerste lid, van de Politiewet 2012 […] bepaalt dat de ambtenaar in de rechtmatige
uitoefening van zijn bediening bevoegd is geweld te gebruiken, wanneer het beoogde doel dit, mede
gelet op de aan het gebruik hiervan verbonden gevaren, rechtvaardigt (proportionaliteit), en dat doel
niet op een andere wijze kan worden bereikt (subsidiariteit). Uit het bepaalde volgt dat de ambtenaar
telkens pas bevoegd is geweld te gebruiken indien zulks in een concreet geval voldoet aan de
beginselen van proportionaliteit en subsidiariteit. De Ambtsinstructie geeft onder meer nadere regels
voor het gebruik van geweldsmiddelen en vrijheidsbeperkende middelen. De Ambtsinstructie bevat de
ondergrens voor het gebruik van geweldsmiddelen en vrijheids-beperkende middelen. Indien het
gebruik van geweld in een concreet geval is geboden, dient de ambtenaar bovenop de in de
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Ambtsinstructie vastgelegde ondergrens te overwegen of het gebruik van een geweldsmiddel of
vrijheidsbeperkend middel in dat geval proportioneel en subsidiair is. Het antwoord op die vraag is
niet goed vooraf te geven; dit hangt volledig af van de omstandigheden van het concrete geval. De in
de Ambtsinstructie gegevens ondergrens bepaalt in welke gevallen bepaald geweld niet proportioneel
is. In die zin is de Ambtsinstructie ook een nadere invulling van proportionaliteit en subsidiariteit. De
Ambtsinstructie bevat zo duidelijk mogelijk omschreven objectieve criteria voor het gebruik van
geweldsmiddelen en vrijheidsbeperkende middelen door de ambtenaar. Hierbij wordt benadrukt dat
het gebruik van geweldmiddelen overeenkomstig de Ambtsinstructie uitsluitend is toegestaan aan de
ambtenaar aan wie dat gebruik rechtens is toegekend, voor zover deze optreedt ter uitvoering van de
taak met het oog waarop het middel hem is toegekend, en die in het gebruik daarvan is geoefend.”13

19. Veel jurisprudentie van de Hoge Raad op dit gebied is er niet. Een recente zaak betreft HR 9 juli
2019, ECLI:NL:HR:2019:1152 (afgedaan met art. 81 RO). In die zaak had een politieambtenaar een
man aangehouden voor belediging. Bij zijn aanhouding verzette de man zich waarop de
politieambtenaar de man bij zijn keel pakte, hem tegen de gevel van het pand duwde en hem
meerdere keren hard met een vuist in het gezicht stompte. De man liep daardoor zwaar lichamelijk
letsel op en de politieambtenaar werd vervolgd wegens mishandeling met zwaar lichamelijk letsel tot
gevolg. Ter terechtzitting van het hof werd (onder meer) aangevoerd dat de politieambtenaar een
beroep op art. 42 Sr toekwam. Dit beroep werd door het hof verworpen op grond van de
omstandigheid dat uit verschillende getuigenverklaringen bleek dat geen sprake was van zodanig
hevig verzet door het slachtoffer bij zijn aanhouding, dat de politieambtenaar genoodzaakt was om
hem meerdere vuistslagen in het gezicht te geven. De verdachte had zijn bevoegdheid om geweld te
gebruiken overschreden en kwam daarom geen beroep toe op de rechtvaardigingsgrond als bedoeld
in art. 42 Sr.14

20. Resumerend: i) is de uit de Politiewet en Ambtsinstructie voortvloeiende geweldsbevoegdheid van
politieambtenaren gebonden aan de eisen van proportionaliteit en de subsidiariteit, ii) dient hun
geweldgebruik redelijk en gematigd te zijn en iii) komt aan een politieambtenaar vanwege
geweldsmisbruik slechts een beroep op art. 42 Sr toe voor zover hij in de rechtmatige uitoefening van
zijn bediening en binnen de grenzen van zijn bevoegdheid heeft gehandeld.

21. Wanneer een beroep op een strafuitsluitingsgrond is gedaan, is de rechter gehouden de feitelijke
grondslag van dat beroep te onderzoeken. Voor aanvaarding van het beroep op een
strafuitsluitingsgrond is vereist dat de rechter de feitelijke grondslag ervan voldoende aannemelijk
acht. De last tot het aannemelijk maken van die feitelijke grondslag mag niet uitsluitend op de
verdachte worden gelegd.15

22. Terug naar het onderhavige geval. Ik merk in de eerste plaats op dat over de feitelijke gang van
zaken geen discussie bestaat en dat de beoordeling van het eerste (en het tweede en vierde middel)
tegen die achtergrond geschiedt. De stellers van het middel klagen in de eerste plaats dat het hof had
moeten onderkennen dat hem in een geval als het onderhavige een terughoudende proportionaliteits-
en subsidiariteitseis toekwam, terwijl het hof van die terughoudendheid had moeten doen laten
blijken bij zijn beoordeling van de proportionaliteit en subsidiariteit van het handelen van de
verdachte.

23. Het hof heeft hieromtrent overwogen dat niet wordt betwist dat de verdachte bevoegd was om
[benadeelde] aan te houden op verdenking van een poging tot doodslag op een of meer
politieambtenaren en dat de aanhoudingsbevoegdheid in zijn algemeenheid het gebruik van gepast
geweld met zich mee kan brengen. Het gaat volgens het hof om de vraag of de verdachte in de
gegeven omstandigheden met zijn wapen had mogen schieten op [benadeelde] . Hiertoe overweegt
het hof dat indien een politieambtenaar overgaat tot het gebruik van zijn vuurwapen, dat
vuurwapengebruik getoetst dient te worden aan art. 7 van de Ambtsinstructie en daarnaast aan de
eisen die de Politiewet hieraan stelt, meer in het bijzonder aan de eisen van subsidiariteit en
proportionaliteit. Bij de uitoefening van zijn wettelijke bevoegdheden dient de politieambtenaar die
grenzen altijd in acht te nemen, aldus het hof. Op grond van de door hem vastgestelde
omstandigheden is het hof van oordeel dat de verdachte zijn bevoegdheid om aanhoudingsvuur te
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gebruiken, welke bevoegdheid hem uit hoofde van zijn functie toekwam op grond van art. 7 van de
Politiewet, uitgewerkt in art. 7 van de Ambtsinstructie, heeft overschreden doordat hij in strijd met de
eisen van subsidiariteit en proportionaliteit heeft gehandeld. Een beroep op de strafuitsluitingsgrond
als bedoeld in art. 42 Sr slaagt dan ook niet, omdat de verdachte het wettelijk voorschrift op de
uitvoering waarvan hij zich beroept, te weten art. 7 van de Ambtsinstructie, in samenhang bezien met
art. 7 van de Politiewet niet naar behoren heeft uitgevoerd.

24. Gezien hetgeen ik heb vooropgesteld, getuigt dat oordeel niet van een onjuiste rechtsopvatting,
noch was het hof gehouden ten aanzien van de proportionaliteit en subsidiariteit een andere toets
aan te leggen dan het heeft gedaan. In het oordeel van het hof ligt niet onbegrijpelijk besloten dat
voor een geslaagd beroep op de strafuitsluitingsgrond als bedoeld in art. 42 Sr, aan het wettelijk
voorschrift waarop een verdachte zich in dat kader beroept, een redelijke uitvoering moet zijn
gegeven. In dit geval betreft dat de bevoegdheid tot het gebruik van (vuurwapen)geweld als bedoeld
in art. 7 van de Politiewet en art. 7 van de Ambtsinstructie. Een redelijke uitvoering van de in die
bepalingen bedoelde bevoegdheid houdt – naast de specifieke voorwaarden waaraan moet zijn
voldaan – in dat het geweldgebruik, kort gezegd, passend en noodzakelijk én redelijk en gematigd
moet zijn geweest. Op grond van de vastgestelde omstandigheden, is dat volgens het hof niet het
geval, waardoor de verdachte zijn bevoegdheid om aanhoudingsvuur te gebruiken, heeft
overschreden.

25. Het hof overweegt voorts dat de grenzen van een geslaagd beroep op art. 42 Sr gevormd worden
door diezelfde eisen van subsidiariteit en proportionaliteit en dat het beroep ook daarom dient te
worden verworpen. Ook dit oordeel geeft geen blijk van een onjuiste rechtsopvatting. De beoordeling
van een beroep op een strafuitsluitingsgrond als bedoeld in art. 42 Sr, betreft immers geen abstracte
vergelijking tussen twee botsende regelingen, maar vindt plaats tegen de achtergrond van de
omstandigheden van het geval en de vereisten van proportionaliteit en subsidiariteit. De rechter dient
hiertoe te onderzoeken of de verdachte de redelijke, verantwoorde keuze heeft gemaakt tussen de
botsende wettelijke voorschriften, waarbij zijn keuzeruimte (mede) wordt bepaald door het voorschrift
waarop hij zich beroept. Dat is ook op te maken uit de zojuist besproken zaak uit 2019 waarin de
verdachte, ook een politieambtenaar, geen beroep op art. 42 Sr toekwam, omdat hij de grenzen van
de hem uit hoofde van zijn functie toegekende wettelijke geweldsbevoegdheid, had overschreden.

26. Resumerend geeft de door het hof aangelegde proportionaliteits- en subsidiariteitstoets niet blijk
van een onjuiste rechtsopvatting. De eerste deelklacht faalt dan ook. Het middel keert zich echter ook
tegen de juistheid en de begrijpelijkheid van de motivering van het oordeel van het hof dat het
handelen van de verdachte niet voldeed aan die eisen van proportionaliteit en subsidiariteit. Daarover
het volgende.

27. Het middel betoogt daaromtrent in de eerste plaats dat het hof heeft miskend, althans
onvoldoende in zijn afweging heeft betrokken dat de proportionaliteits- en subsidiariteitstoets niet los
kan worden gezien van de vereisten van de Ambtsinstructie, aangezien die Ambtsinstructie een
zelfstandig wettelijk voorschrift betreft waarop de politieambtenaar zich kan beroepen. Deze klacht is
gebaseerd op een onjuiste rechtsopvatting en faalt dus. Gezien hetgeen ik heb vooropgesteld, geeft
de Ambtsinstructie uitvoering aan de in de artikelen 3 en 7 van de Politiewet gelegen bevoegdheden,
zoals (vuurwapen)geweld, en bevat het daarvoor nadere regels. Uit de bepalingen van de Politiewet
en de Ambtsinstructie – die in samenhang moeten worden bezien – vloeit ontegenzeggelijk voort dat
(vuurwapen)geweld ook altijd aan de eisen van proportionaliteit en subsidiariteit moet voldoen. De
Ambtsinstructie werkt (onder meer) de situaties uit waarbinnen vuurwapengeweld eventueel is
geoorloofd en beschrijft niet, zoals de stellers van het middel lijken te veronderstellen, de gevallen
waarin vuurwapengeweld is ‘vereist’.

28. Voorts klaagt het middel dat het hof ontoereikend gemotiveerd heeft geoordeeld dat het handelen
van de verdachte niet proportioneel en subsidiair was, aangezien het slechts ingaat op de
afwezigheid van (vuurwapen)gevaarlijkheid van [benadeelde] (als bedoeld in art. 7, eerste lid aanhef
en onder a van de Ambtsinstructie) en het geen aandacht heeft besteed aan de mogelijkheid dat het
vuurwapengebruik van de verdachte geoorloofd was op grond van de onder b van dat artikel
beschreven situatie. Die situatie betreft – kort gezegd en voor zover relevant – het geval dat de aan
te houden verdachte zich aan zijn aanhouding tracht te onttrekken, terwijl die persoon verdacht wordt
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van het plegen van een ernstig misdrijf. Deze klacht is gebaseerd op een verkeerde, dan wel
onvolledige lezing van het arrest. Het hof hééft immers overwogen dat de verdachte bevoegd was tot
aanhouding van [benadeelde] vanwege een verdenking van poging tot doodslag en dat die
‘aanhoudingsbevoegdheid in zijn algemeenheid het gebruik van gepast geweld met zich mee kan brengen’,
maar geoordeeld dat het door de verdachte gebruikte vuurwapengeweld in de onderhavige situatie
niettemin niet passend en noodzakelijk was. Daarin ligt het niet onbegrijpelijke oordeel besloten dat
ook in een situatie als bedoeld in art. 7, eerste lid aanhef en onder b van de Ambtsinstructie, aan de
vereisten van proportionaliteit en subsidiariteit moet zijn voldaan. Ook deze klacht faalt.

29. Tot slot klaagt het eerste middel dat het oordeel van het hof dat de verdachte niet proportioneel
en subsidiair heeft gehandeld ook overigens niet duidelijk en niet begrijpelijk is gemotiveerd.

30. Aan de verwerping van het beroep op art. 42 Sr heeft het hof ten grondslag gelegd dat geen
sprake was van enig (acuut) dreigend gevaar, aangezien [benadeelde] alleen, te voet en
ongewapend was. De verdachte heeft volgens het hof ook niet aangeven waarom hij vond dat van
[benadeelde] (acuut dreigend) gevaar uit zou zijn gegaan, noch is uit het dossier gebleken dat
hiervan sprake was. Daarbij heeft het hof geen aanwijzingen gevonden dat [benadeelde]
(vuurwapengevaarlijk zou zijn geweest, terwijl de verdachte heeft verklaard dat dit hoe dan ook niet
heeft bijgedragen aan zijn beslissing om aanhoudingsvuur te gebruiken. Ook heeft de verdachte, door
vanaf zijn motor op een voorovergebogen, wegrennende [benadeelde] te schieten, én kogels af te
vuren in de richting van een woonwijk/ winkelgebied, terwijl daar diverse personen aanwezig waren,
aanzienlijke risico’s genomen. Het hof is voorts van oordeel dat het niet noodzakelijk was om op
[benadeelde] te schieten, mede in aanmerking genomen dat een politiebus zichtbaar vlakbij de
verdachte stond, met daarin twee verbalisanten die de achtervolging hadden kunnen inzetten. Eén
van die verbalisanten heeft verklaard achter [benadeelde] aan te willen gaan, maar dat zij – op het
moment dat zij uit de bus stapte – hoorde dat er geschoten werd en daarom niet achter hem aan is
gerend. Voorts blijkt uit de camerabeelden dat de verdachte zijn collega’s ook niet de tijd heeft
gegund om te handelen, terwijl een achtervolging in deze situatie logisch en voor de hand liggend
was geweest, aldus het hof. Op grond hiervan is het hof van oordeel dat het handelen van de
verdachte niet voldeed aan de eisen van proportionaliteit en subsidiariteit. Dat oordeel acht ik, mede
in aanmerking genomen hetgeen ik hieromtrent heb vooropgesteld, niet onbegrijpelijk. Voorts is het
zodanig verweven met waarderingen van feitelijke aard dat het zich niet leent voor verdere toetsing
in cassatie. Ook deze laatste deelklacht faalt dus.

31. Het eerste middel faalt in alle onderdelen.

32. Het tweede middel komt op tegen de (motivering van de) verwerping van het ter zake van de
tenlastegelegde poging tot doodslag gedane beroep op afwezigheid van alle schuld (AVAS).

33. Het namens de verdachte gevoerde beroep op afwezigheid van alle schuld, heeft hof als volgt
verworpen (cursief in het origineel):

“(…)

Afwezigheid van alle schuld

Voorts heeft de verdediging zich subsidiair op het standpunt gesteld dat, zakelijk weergegeven, de
verdachte wegens afwezigheid van alle schuld van alle rechtsvervolging behoort te worden […]
ontslagen, in welk verband zij heeft aangevoerd dat de verdachte in de gerechtvaardigde
veronderstelling verkeerde dat hij handelde overeenkomstig zijn wettelijke bevoegdheid.

Het hof overweegt hieromtrent het volgende.

Het hof neemt zonder meer aan dat de verdachte in de stellige veronderstelling verkeerde dat hij
handelde overeenkomstig de Politiewet en de Ambtsinstructie. Het hof is evenwel van oordeel dat
deze veronderstelling niet gerechtvaardigd was. De verdachte moest zich er van bewust zijn dat hij bij
het gebruiken van het aanhoudingsvuur steeds een afweging dient te maken van alle
omstandigheden die van belang zijn voor de proportionaliteit en subsidiariteit van zijn handelen en
dat het door hem uitgeoefende geweld in overeenstemming moet zijn met deze beginselen. Uit de
verklaringen van de ITB-deskundigen blijkt bovendien dat hieraan tijdens de trainingen veel aandacht
wordt besteed.

Ook overigens zijn er geen feiten of omstandigheden aannemelijk geworden die de strafbaarheid van
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het bewezen verklaarde of van de verdachte uitsluiten. Derhalve is zowel het bewezen verklaarde als
de verdachte strafbaar.”

34. In het licht van het hieromtrent ter terechtzitting gevoerde verweer komt het tweede middel op
tegen de (motivering van de) verwerping van het namens de verdachte gedane beroep op
afwezigheid van alle schuld. Aldaar is door verdediging aangevoerd dat de verdachte heeft gehandeld
conform zijn opleiding en in redelijkheid kon en mocht menen dat hij zich in een situatie bevond waarin
vuurwapengebruik geoorloofd, noodzakelijk en proportioneel was. Daartoe is voorts aangevoerd dat
de Nationale Politie, drie IBT-deskundigen en de rechtbank hebben geoordeeld dat de verdachtes
handelen wél aan de vereisten van proportionaliteit en subsidiariteit voldeed. Echter, het hof heeft
volgens de toelichting op het middel slechts overwogen dat de verdachte zich er bewust van had
moeten zijn dat zijn handelen had moeten voldoen aan de vereisten van proportionaliteit en
subsidiariteit en heeft ten onrechte geen onderzoek gedaan naar de vraag of de verdachte in
redelijkheid mocht menen dat zijn handelen voldeed aan die vereisten, althans heeft er geen blijk van
gegeven hier onderzoek naar te hebben gedaan.

35. Bij de beoordeling van het middel is stel ik het volgende voorop. Voor het slagen van een beroep
op afwezigheid van alle schuld wegens dwaling ten aanzien van de wederrechtelijkheid van het
bewezen verklaarde feit, is volgens de Hoge Raad vereist is dat aannemelijk is dat een verdachte
heeft gehandeld in een verontschuldigbare onbewustheid ten aanzien van de ongeoorloofdheid van
de hem verweten gedraging. Van een zodanige onbewustheid kan slechts sprake zijn, indien de
verdachte ten tijde van het begaan van het feit in de overtuiging verkeerde, dat zijn gedraging niet
ongeoorloofd was.16

36. Van verontschuldigbare onbewustheid is niet snel sprake. Van de verdachte wordt de nodige
inspanning verwacht teneinde zich op de hoogte te stellen van de stand van het recht en vervolgens
moet de verdachte daadwerkelijk in de overtuiging hebben verkeerd dat zijn handelen niet in strijd
was met de bepaling waarop de tenlastelegging nadien is toegesneden of enige andere
strafbaarstelling. Indien de verdachte zich bewust is of moet zijn geweest van de mogelijkheid dat zijn
handelen rechtens ongeoorloofd was, faalt het beroep op rechtsdwaling dan ook. Beslissend moet zijn
of de verdachte is uitgegaan van een redelijke interpretatie van de wet en in hoeverre hij vooraf
rekening had moeten houden met strafbaarheid.17

37. Door de verdediging is ter terechtzitting bepleit dat de verdachte conform zijn opleiding heeft
gehandeld en in redelijkheid kon en mocht menen dat hij zich in een situatie bevond waarin
vuurwapengeweld geoorloofd, noodzakelijk en proportioneel was, waardoor hem een beroep op
afwezigheid van alle schuld toekomt. In reactie hierop heeft het hof geoordeeld dat de verdachte
wellicht in de veronderstelling verkeerde dat hij overeenkomstig de toepasselijke bepalingen (en de
vereisten van proportionaliteit en subsidiariteit) van zijn (vuurwapen)geweldbevoegdheid handelde,
maar dat deze veronderstelling, gezien de omstandigheden van het geval, niet gerechtvaardigd was.
In dat oordeel ligt besloten dat van een verontschuldigbare dwaling derhalve geen sprake is geweest,
waardoor hem geen beroep op afwezigheid van alle schuld toe kan komen. Tegen de achtergrond van
de eisen die de toepasselijke bepalingen aan het vuurwapengebruik door politieambtenaren stellen
en de opleiding die hij als politieambtenaar hieromtrent heeft gevolgd, had de verdachte zich er
immers bewust van moeten zijn geweest dat het door hem aangewende vuurwapengebruik rechtens
ongeoorloofd was. Het hof benadrukt daarbij dat uit de verklaringen van de ITB-deskundigen – die
(mede) verantwoordelijk zijn voor voornoemde opleiding – blijkt dat aan die eisen tijdens de opleiding
veel aandacht wordt besteed. Aldus ligt in ’s hofs oordeel besloten dat een redelijke interpretatie van
verdachtes (wettelijke) bevoegdheid met zich meebrengt dat hij er niet vanuit had mogen gaan dat hij
in de onderhavige situatie vuurwapengeweld had mogen aanwenden, waardoor geen sprake kan zijn
van een verontschuldigbare (rechts)dwaling. Dat oordeel geeft geen blijk van een onjuiste
rechtsopvatting en acht ik, in aanmerking genomen hetgeen de verdediging aan dit beroep op
afwezigheid van alle schuld ten grondslag heeft gelegd en hetgeen het hof hieromtrent heeft
vastgesteld en overwogen, niet onbegrijpelijk.

38. Het tweede middel faalt.

39. Het derde middel loopt erop vooruit dat ten tijde van de beoordeling van onderhavige zaak door
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de Hoge Raad sprake is van een verandering van wetgeving als gevolg waarvan voor de verdachte
gunstiger bepalingen zijn komen te gelden die ingevolge art. 1, tweede lid, Sr in zijn zaak moeten
worden toegepast. Het voorstel voor de ‘Wet strekkende tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht
in verband met het opnemen van een specifieke strafuitsluitingsgrond voor opsporingsambtenaren die
geweld hebben gebruikt in de rechtmatige uitoefening van hun taak en een strafbaarstelling van
schending van de geweldsinstructie en wijziging van het Wetboek van Strafvordering in verband met
het opnemen van een grondslag voor het doen van strafrechtelijk onderzoek naar geweldgebruik door
opsporingsambtenaren’ (hierna: Wet geweldsaanwending opsporingsambtenaar) bevat namelijk twee
voor de verdachte gunstige wijzigingen, aldus het middel.

40. Deze klacht mist vooralsnog feitelijke grondslag, aangezien de Wet geweldsaanwending
opsporingsambtenaar waarop de stellers van het middel zich beroepen, thans nog niet in werking is
getreden. Het voorstel daarvoor is opgenomen in de lijst van wetsvoorstellen waarvan het kabinet
oordeelt dat zij spoedeisend zijn en waarvan het daarom wenselijk wordt geacht dat deze door de
Eerste Kamer nog vóór de zomer plenair worden behandeld.18 De behandeling bevindt zich momenteel
nog in de fase van de schriftelijke voorbereiding. De Eerste Kamercommissie voor Justitie en Veiligheid
(J&V) heeft op 9 juni 2020 inbreng geleverd voor het nader voorlopig verslag.

41. Niettemin zal ik het wetsvoorstel bespreken, waarbij ik voorts het volgende vooropstel. Het
criterium voor ‘verandering van wetgeving’ als bedoeld in art. 1, tweede lid, Sr luidt dat sprake moet
zijn van een gewijzigd inzicht van de wetgever omtrent de strafwaardigheid van de onderwerpelijke
gedraging en dan in het bijzonder gericht op de strafwaardigheid van reeds vóór de wijziging begane
feiten.19 Met andere woorden: op grond van art. 1, tweede lid, Sr dient bij verandering van wetgeving
na het tijdstip waarop het feit is begaan, de voor de betrokkene meest gunstige bepaling te worden
toegepast.20 Het tweede lid van art. 1 Sr strekt ertoe de pleger van een strafbaar feit te laten
profiteren van een verandering in de wetgeving na het plegen van het feit, die in zijn voordeel uitvalt:
in zo’n geval staat niet het tijdstip van het feit maar het belang van de verdachte voorop.
‘Verandering’ doelt op verandering van de formulering van de delictsomschrijving, het vervallen
daarvan, de in de delictsomschrijving genoemde kwalificatie en op een verandering van de
strafbedreiging. De bepaling richt zich in beginsel op lopende vervolgingen. Wanneer de wetgever in
de nieuwe wet een regeling heeft getroffen voor het overgangsrecht, is het tweede lid van art. 1 Sr
echter niet van toepassing.21 Voor zover ik heb kunnen nagaan is in het onderhavig wetsvoorstel niet
voorzien in overgangsbepalingen.

42. Ten aanzien van het wetsvoorstel geweldsaanwending opsporingsambtenaar is voor het
onderhavige geval het navolgende van belang. Het wetsvoorstel stelt voor na art. 371 Sr het
volgende artikel in te voegen:

“Artikel 372

De ambtenaar aan wie bij of krachtens artikel 7, eerste lid, van de Politiewet 2012 of artikel 6, eerste
lid, van de Wet op de bijzondere opsporingsdiensten de bevoegdheid geweld te gebruiken is
toegekend en aan wiens schuld het te wijten is dat hij het in zijn geweldsinstructie bepaalde schendt,
wordt gestraft:

1°. met gevangenisstraf van ten hoogste een jaar of geldboete van de vierde categorie, indien het feit
enig lichamelijk letsel ten gevolge heeft;

2°. met gevangenisstraf van ten hoogste twee jaren of geldboete van de vierde categorie, indien het
feit zwaar lichamelijk letsel ten gevolge heeft;

3°. met gevangenisstraf van ten hoogste drie jaren of geldboete van de vierde categorie, indien het
feit de dood ten gevolge heeft.”22

43. Voorts wordt in het wetsvoorstel voorgesteld aan art. 42 Sr een tweede lid toe te voegen, dat
luidt:

“Niet strafbaar is de ambtenaar die in de rechtmatige uitoefening van zijn taak en in overeenstemming
met zijn geweldsinstructie geweld gebruikt.”23
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44. De memorie van toelichting bij voornoemd wetsvoorstel luidt, voor zover hier relevant, als volgt:

Over het voorgestelde art. 372 Sr:

“De bestaande algemene delictsomschrijvingen zijn onvoldoende toegespitst op de situaties waarin
de opsporingsambtenaar handelt ter uitoefening van de taak waarmee hij is belast. In het wettelijk
stelsel komt deze positie van de opsporingsambtenaar onvoldoende tot uiting. Om deze reden wordt
voorgesteld de speciale positie van de opsporingsambtenaar met dit wetsvoorstel in het Wetboek van
Strafrecht te verankeren door een specifiek op de opsporingsambtenaar toegesneden
delictsomschrijving te introduceren.

(…)

Zoals hierboven reeds opgemerkt, maken de taken die aan opsporingsambtenaren zijn opgedragen
en het bijbehorende geweldsmonopolie, dat de opsporingsambtenaar een speciale positie inneemt.
Deze positie vindt onvoldoende erkenning wanneer een opsporingsambtenaar naar aanleiding van
door hem in de uitoefening van zijn functie onrechtmatig aangewend geweld alleen kan worden
vervolgd voor hetzelfde delict als waarvoor een persoon zonder geweldsbevoegdheid die geweld
heeft gebruikt zou worden vervolgd. Zij bevinden zich immers niet in een gelijke situatie.

Wanneer een opsporingsambtenaar in de uitoefening van zijn functie geweld gebruikt en achteraf uit
onderzoek blijkt dat hij zich hierbij niet heeft gehouden aan de regels, neergelegd in de Politiewet
2012 en de Wet op de BOD in combinatie met de Ambtsinstructie, kan het openbaar ministerie ertoe
besluiten de opsporingsambtenaar te vervolgen. Het huidige Wetboek van Strafrecht kent voor die
vervolging geen andere strafbepalingen dan de algemene geweldsdelicten. Deze strafbepalingen zijn
echter niet altijd passend, ook wanneer materieel wel de delictsomschrijving wordt vervuld.
Uitgangspunt van deze algemene geweldsdelicten als mishandeling en doodslag is dat het gebruik
van geweld verboden is. Dit gaat evenwel niet op voor de opsporingsambtenaar die onder
voorwaarden wel bevoegd is om geweld te gebruiken. Wanneer bij dit geweldgebruik de regels
worden overtreden, kan vervolging en bestraffing van de opsporingsambtenaar weliswaar op zijn
plaats zijn, maar in veel gevallen zal het gelet op de specifieke situatie waarin de
opsporingsambtenaar heeft gehandeld passender zijn om dit te doen voor een op deze situatie
toegesneden delictsomschrijving, een kwaliteitsdelict, dan voor een algemeen geweldsdelict.

Voorgesteld wordt in het Wetboek van Strafrecht een delictsomschrijving te introduceren, inhoudende
de strafbaarstelling van schending van de geweldsinstructie, wanneer dit aan de schuld van de
opsporingsambtenaar te wijten is. Onder geweldsinstructie wordt verstaan de algemeen verbindende
voorschriften die tot de ambtenaar gerichte instructies bevatten omtrent het gebruik van geweld. De
strafbaarstelling is geformuleerd als een gevolgsdelict, waarbij er een causaal verband moet zijn
tussen het schenden van de geweldsinstructie en het ingetreden gevolg en de strafmaat toeneemt
naarmate het gevolg van het feit ernstiger is. (…)

De introductie van een specifiek op opsporingsambtenaren toegesneden strafbaarstelling doet niet af
aan het opportuniteitsbeginsel van het openbaar ministerie. Wanneer het openbaar ministerie hier
aanleiding toe ziet, kan nog steeds de keuze worden gemaakt te vervolgen voor de algemene
geweldsdelicten.”

Over het voorgestelde tweede lid van art. 42 Sr:

“Voorgesteld wordt om een bijzondere strafuitsluitingsgrond in het Wetboek van Strafrecht op te
nemen waarin wordt geëxpliciteerd dat de opsporingsambtenaar niet strafbaar is wanneer hij geweld
gebruikt in de rechtmatige uitoefening van zijn taak en in overeenstemming met de geweldsinstructie.
Deze strafuitsluitingsgrond is een logisch complement van de bepalingen die de ambtenaar, onder
voorwaarden, de bevoegdheid toekennen geweld te gebruiken.

(…) Zoals hierboven opgemerkt, is de nieuwe strafuitsluitingsgrond vooral bedoeld voor gevallen
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waarin wordt vervolgd voor een algemeen geweldsdelict. Wel zal, gelet op het feit dat vervolging voor
de nieuwe strafbaarstelling voorop zal staan en vervolging voor een algemeen geweldsdelict dus een
uitzondering zal zijn, een beroep op de nieuwe strafuitsluitingsgrond niet vaak aan de orde zijn.

(…)

Zoals de Rvdr terecht stelt, is de opsporingsambtenaar die rechtmatig geweld heeft gebruikt nu reeds
niet strafbaar op grond van artikel 42 Sr. Het opnemen in de wet van een speciale
strafuitsluitingsgrond heeft dan ook een andere achtergrond. Aan de opsporingsambtenaar is bij wet
de geweldsbevoegdheid toegekend en van hem wordt ook verwacht hiervan gebruik te maken als dit
in een gegeven situatie in verband met de aan hem toegekende taak noodzakelijk is. Ik acht het
daarom aangewezen om complementair aan de geweldsbevoegdheid ook expliciet in de wet op te
nemen dat de opsporingsambtenaar niet strafbaar is wanneer hij volgens de regels geweld heeft
gebruikt. De strafuitsluitingsgronden waarop de opsporingsambtenaar in de huidige situatie een
beroep kan doen, zijn dezelfde waarop burgers bij de rechter een beroep kunnen doen en deze zijn
dus niet op de specifieke functie en bevoegdheden van de opsporingsambtenaar toegesneden.
Daarom wordt voorgesteld een afzonderlijke strafuitsluitingsgrond voor de opsporingsambtenaar in
het Wetboek van Strafrecht op te nemen.

(…)

Voorgesteld wordt in aanvulling op het bestaande wettelijke kader te voorzien in een op de positie en
de taak van de opsporingsambtenaar toegesneden specifieke wettelijke strafuitsluitingsgrond die
geweldgebruik conform de geldende regels legitimeert. Dit verduidelijkt ook de speciale positie die de
opsporingsambtenaar inneemt. Als het op het aanwenden van geweld aankomt, komt het
aangewezen voor de regels die voortvloeien uit de toegekende geweldsbevoegdheid in het
afwegingskader voor de strafuitsluitingsgrond centraal te stellen. Juist op dat punt verschilt immers de
beoordeling van de geweldsaanwending met de beoordeling van toegepast geweld door personen die
geen geweldsbevoegdheid hebben. De afzonderlijke strafuitsluitingsgrond maakt duidelijk dat de
opsporingsambtenaar niet strafbaar is wanneer hij heeft gehandeld in overeenstemming met de
regels die voor de uitoefening van zijn taak zijn vastgesteld. Deze regels zijn voor wat betreft het
gebruik van geweld vastgelegd in de artikelen 3 en 7 Politiewet 2012 en 3 en 6 Wet op de BOD in
samenhang met de Ambtsinstructie. Dit betekent dat getoetst moet worden of de
opsporingsambtenaar geweld heeft aangewend binnen de grenzen die deze regels stellen en dat het
optreden voldeed aan de eisen van proportionaliteit en subsidiariteit.”24

45. Aldus betreft art. 372 Sr een nieuwe strafbaarstelling over het culpoos schenden door
politieambtenaren van de geweldsinstructie met de bepaalde gevolgen als genoemd onder 1º- 3º van
dat artikel. Die gevolgen betreffen – respectievelijk – enig lichamelijk letsel, zwaar lichamelijk letsel of
de dood. Dat voorstel tot een nieuwe strafbaarstelling wordt gecombineerd met een bijzondere
strafuitsluitingsgrond. Die strafuitsluitingsgrond expliciteert dat de opsporingsambtenaar niet
strafbaar is wanneer hij geweld gebruikt in de rechtmatige uitoefening van zijn taak en in
overeenstemming met de geweldsinstructie.25 Het voorstel heeft kort gezegd tot doel recht te doen
aan de speciale positie van de geweld gebruikende opsporingsambtenaar.

46. In het geval dat de politieambtenaar in de uitoefening van zijn functie onrechtmatig geweld heeft
aangewend kan hij thans slechts worden vervolgd voor hetzelfde delict als waarvoor een persoon
zonder geweldsbevoegdheid zou kunnen worden vervolgd, bijvoorbeeld (poging tot) doodslag. Dat
doet volgens de wetgever echter geen recht aan de bijzondere positie van de politieambtenaar, ook
niet in het geval de delictsomschrijving materieel zou zijn vervuld. Het uitgangspunt van die delicten is
immers dat geweldgebruik verboden is, terwijl de opsporingsambtenaar onder voorwaarden wél
bevoegd is om geweld te gebruiken. Voorgesteld wordt daarom om een delictsomschrijving te
introduceren inhoudende de strafbaarstelling van schending van de geweldsinstructie, zijnde de
algemeen verbindende voorschriften inzake het gebruik van geweld, wanneer dit aan de schuld van
de opsporingsambtenaar te wijten is.
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47. In de memorie van toelichting wordt ten aanzien van de strafuitsluitingsgrond benadrukt dat de
opsporingsambtenaar die rechtmatig geweld heeft gebruikt, ook nu reeds niet strafbaar is op grond
van art. 42 Sr en dat het opnemen van een speciale strafuitsluitingsgrond ‘een andere achtergrond
[heeft]’. De wetgever stelt dat aan de opsporingsambtenaar, anders dan de gewone burger, een
geweldsbevoegdheid is toegekend waarvan ook wordt verwacht dat hij er gebruik van maakt,
waardoor hij het aangewezen acht om expliciet op te nemen dat die opsporingsambtenaar niet
strafbaar is wanneer hij volgens de regels geweld heeft gebruikt. Het wettelijk (toetsings)kader is
echter dezelfde als het kader dat thans zou worden aangelegd indien een opsporingsambtenaar een
beroep doet op art. 42 Sr vanwege door hem aangewend geweld, te weten de artikelen 3 en 7 van
de Politiewet in samenhang met de Ambtsinstructie. In de memorie van toelichting wordt daaromtrent
benadrukt dat ook inzake de speciaal op de politieambtenaar toegespitste strafuitsluitingsgrond
‘getoetst moet worden of de opsporingsambtenaar geweld heeft aangewend binnen de grenzen die de regels
stellen en dat het optreden voldeed aan de eisen van proportionaliteit en subsidiariteit.”

48. Zoals zojuist besproken, dient de rechter op grond van art. 1, tweede lid, Sr bij verandering van
wetgeving na het tijdstip waarop het feit is begaan, de voor de betrokkene gunstigste bepalingen toe
te passen. Onder het eventuele nieuwe wettelijk regime, zal een politieambtenaar die in de
rechtmatige uitoefening van zijn bediening zijn geweldsbevoegdheid heeft geschonden (en (dodelijk)
letsel heeft veroorzaakt), wellicht niet meer worden vervolgd wegens de algemene geweldsdelicten,
maar wegens de nieuwe strafbaarstelling als bedoeld in het voorgestelde art. 372 Sr.26 Ook zal hem in
zijn hoedanigheid van politieambtenaar eventueel een beroep op de strafuitsluitingsgrond als bedoeld
in het voorgestelde (in te voegen) tweede lid van art. 42 Sr toekomen, in gevallen waarin hem op
grond van het huidige recht ook een beroep op de strafuitsluitingsgrond van art. 42 Sr zou zijn
toegekomen.

49. Ik concludeerde reeds dat – kort gezegd – het hof niet onbegrijpelijk heeft geoordeeld dat de
verdachte de regels voor geweldgebruik, waaronder de eisen van proportionaliteit en subsidiariteit,
alsmede de eis dat het geweldgebruik redelijk en gematigd dient te zijn, heeft overschreden waardoor
hem geen beroep toekomt op de strafuitsluitingsgrond als bedoeld in art. 42 Sr. Gezien het
voorgaande is ten aanzien van het toetsingskader van de nieuwe strafuitsluitingsgrond voor
politieambtenaren geen wijziging voorzien. De wetgever heeft ‘slechts’ willen expliciteren dat de
politieambtenaar niet strafbaar is wanneer hij volgens de regels geweld heeft gebruikt. Daarom kan
ervan worden uitgegaan dat ook onder een eventueel nieuw wettelijk regime hem geen beroep op
deze nieuwe strafuitsluitingsgrond zou toekomen. Voor zover het middel ervan uitgaat dat de nieuwe
strafuitsluitingsgrond voor de verdachte een gunstigere regeling inhoudt, faalt het dan ook.

50. Ook voor zover het middel ervan uitgaat dat in de onderhavige zaak na inwerkingtreding van deze
wet niet meer had kunnen worden vervolgd en veroordeeld ter zake van het delict van art. 287 jo. art.
45 Sr, maar hoogstens wegens het delict van art. 372 Sr (welk delict aanzienlijk minder ernstig is en
een aanzienlijk lagere strafbedreiging kent), faalt het. Weliswaar introduceert het wetsvoorstel een
nieuwe strafbaarstelling die is bedoeld voor de gevallen waarin het schenden van de
geweldsinstructie het gevolg is van een verwijtbare inschattingsfout of onvoorzichtigheid van de
opsporingsambtenaar, omdat in die gevallen vervolging voor een algemeen geweldsdelict vaak minder
aangewezen is, maar de nieuwe strafbaarstelling doet niet af aan de bestaande geweldsdelicten en
het opportuniteitsbeginsel van het openbaar ministerie. Ook met de nieuwe strafbaarstelling kan de
officier van justitie, indien hij daartoe aanleiding ziet, nog steeds ervoor kiezen de betrokken
opsporingsambtenaar te vervolgen voor een regulier geweldsdelict. Wel zal de officier van justitie bij
het opstellen van de tenlastelegging direct een keuze moeten maken tussen de nieuwe
strafbaarstelling en een regulier geweldsdelict.27

51. Het derde middel faalt.

52. Het vierde middel klaagt dat het hof niet begrijpelijk, althans onvoldoende gemotiveerd heeft
geoordeeld dat sprake is van voorwaardelijk opzet op de dood van [benadeelde] en over de
verwerping van het namens de verdachte gevoerde verweer dat hooguit sprake zou zijn van bewuste
schuld.
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53. Ten laste van de verdachte is bewezenverklaard dat:

“hij op 6 oktober 2014 in de gemeente Den Haag (ter hoogte van de kruising Stationsweg/Hoefkade)
ter uitvoering van het door verdachte voorgenomen misdrijf om opzettelijk [benadeelde] van het leven
te beroven, met dat opzet met een vuurwapen twee kogels heeft afgevoerd in de richting van die
[benadeelde] , waarbij een van die kogels het achterhoofd van [benadeelde] heeft geraakt, althans
geschampt en een van die kogels het (onder)lichaam van die [benadeelde] is binnengedrongen,
terwijl de uitvoering van dat voorgenomen misdrijf niet is voltooid.”

54. De bewezenverklaring steunt op de (10) bewijsmiddelen als genoemd in de bijlage van 23
september 2019 op het arrest van het hof en de in dat arrest opgenomen bewijsoverwegingen. Die
bewijsoverwegingen luiden als volgt (cursief in het origineel):

“Overweging ten aan zien van het (voorwaardelijk) opzet op de dood

De raadsvrouw heeft aangevoerd dat geen sprake is geweest van voorwaardelijk opzet op de dood.
Hiertoe heeft zij – kort gezegd – aangevoerd dat het opzet van de verdachte, juist omdat hij
aanhoudingsvuur gebruikte, "per definitie" niet op de dood was gericht en dat hij, als zeer geoefend
schutter, ook niet bewust de aanmerkelijke kans hierop heeft aanvaard.

Het hof stelt voorop dat niet ter discussie staat dat de verdachte op geen enkele wijze vol opzet heeft
gehad op de dood van [benadeelde] . Naar het oordeel van het hof heeft de verdachte echter willens
en wetens de aanmerkelijke kans aanvaard dat hij hem dodelijk zou treffen, zodat sprake is van
voorwaardelijk opzet.

Hiertoe overweegt het hof als volgt.

De verdachte heeft vanaf zijn nèt tot stilstand gebrachte motor met zijn dienstwapen twee schoten
afgevuurd op de wegrennende [benadeelde] . [benadeelde] rende hierbij over een stuk opgebroken
bouwterrein met zand. De verdachte heeft verklaard dat hij het eerste schot op een afstand van 10
meter of iets meer afvuurde, bij het tweede schot was [benadeelde] ongeveer 12 tot 15 meter van
hem verwijderd.

De verdachte heeft voorts verklaard dat toen hij zijn eerste schot afvuurde, [benadeelde]
voorovergebogen wegrende en dat het een bouwterrein was met hoogteverschil. Na het eerste schot
zag hij dat [benadeelde] ietwat in elkaar dook, met zijn handen naast zijn hoofd, en verder rende.

Naar het oordeel van het hof brengt het afvuren van kogels onder deze omstandigheden de
aanmerkelijke kans met zich dat degene op wie wordt geschoten dodelijk wordt getroffen. Dat de
verdachte een geoefend schutter is en naar eigen zeggen richtte op de benen/knieën, maakt dat in dit
geval niet anders. Hierbij neemt het hof in aanmerking dat [benadeelde] zich in het donker, bewegend
over oneffen terrein, van de verdachte verwijderde, waarbij hij zichzelf door voorovergebogen te
rennen fysiek kleiner maakte. Ook kan het, mede gelet op de uiterlijke verschijningsvorm van het
handelen van de verdachte, niet anders zijn dan dat hij, door onder deze omstandigheden toch te
schieten, de aanmerkelijke kans dat hij de ander dodelijk zou raken op de koop toe heeft genomen en
daarmee bewust heeft aanvaard. Juist van een ervaren en geoefend schutter als de verdachte mocht
worden verwacht dat hij die kans op een reële wijze inschatte. Voor zover de raadsvrouw heeft willen
betogen dat hier hooguit sprake kan zijn geweest van bewuste schuld stuit dit af op het voorgaande.

Het hof stelt dan ook vast dat sprake is geweest van voorwaardelijk opzet op de dood en verwerpt
het verweer.”

55. In de kern wordt geklaagd dat het hof niet begrijpelijk en onvoldoende gemotiveerd voorbij is
gegaan aan hetgeen ter terechtzitting namens de verdachte is aangevoerd, te weten dat de
verdachte heeft geschoten met het doel de vluchtende verdachte aan te houden, dat hij richting diens
knieën/beenvlak heeft geschoten en dat bij een dergelijk schot geen aanmerkelijke kans op overlijden
is, althans dat de verdachte de kans daarop niet bewust heeft aanvaard. Het bewust aanvaarden van
die kans rijmt ook niet met ’s hofs overweging dat de verdachte oprecht gemeend zou hebben het
goede te doen, aldus de toelichting op het middel.

56. Bij de beoordeling van het middel stel ik het volgende voorop. Voorwaardelijk opzet op een
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bepaald gevolg is aanwezig indien de verdachte zich bewust heeft blootgesteld aan de aanmerkelijke
kans dat dat gevolg zal intreden. Voor de vaststelling dat de verdachte zich bewust heeft blootgesteld
aan zo’n 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). 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.28

57. In het onderhavige geval heeft het hof onder meer vastgesteld dat de verdachte vanaf zijn net tot
stilstand gebrachte motor, heel kort nadat hij [benadeelde] opmerkte, twee schoten op de
wegrennende [benadeelde] heeft afgevuurd (zie ook bewijsmiddelen 3 en 7). Het eerste schot vuurde
hij op een afstand van ongeveer 10 meter af en ten tijde van het tweede schot was [benadeelde]
ongeveer 12 tot 15 meter bij de verdachte verwijderd (zie ook bewijsmiddel 4). Na het eerste schot
rende [benadeelde] verder over een bouwterrein, ineengedoken en met zijn handen naast zijn hoofd.
Ook was het op het moment dat de verdachte schoot donker en rende [benadeelde] weg over een
bouwterrein met hoogteverschil (zie ook bewijsmiddel 5). Het hof is allereerst van oordeel dat het
afvuren van kogels onder deze omstandigheden de aanmerkelijke kans met zich meebrengt dat
degene op wie aldus wordt geschoten, dodelijk wordt geraakt. Daaraan doet volgens het hof in dit
geval niet af dat de verdachte als geoefend schutter op de benen en knieën van die [benadeelde] zou
hebben gericht. Het hof is voorts van oordeel dat de verdachte, door die schoten onder de gegeven
omstandigheden niettemin op [benadeelde] af te vuren, de aanmerkelijk kans dat hij hem dodelijk zou
raken, op de koop toe heeft genomen en dus bewust heeft aanvaard. Daarbij acht het hof van belang
dat juist van de verdachte, als geoefend en getraind schutter, verwacht had mogen worden en dat hij
die aanmerkelijke kans op een reële wijze inschatte.29

58. Aldus heeft het hof zijn oordeel dat sprake is van voorwaardelijk opzet aan de zijde van de
verdachte gebaseerd op i) de aard van zijn gedragingen, te weten het afvuren van twee kogels, ii) de
specifieke omstandigheden waaronder deze zijn verricht, te weten – kort gezegd – in het donker,
vanaf zijn nét tot stilstand gebrachte motor en gericht op een wegrennende, ineengedoken verdachte
die liep over een terrein met hoogteverschil en iii) de omstandigheid dat de verdachte een ervaren en
geoefend schutter is, zodat van hem verwacht mag worden dat hij de risico’s van zijn handelen goed
inschat. Dat oordeel acht ik daarmee niet onbegrijpelijk en toereikend gemotiveerd. Anders dan de
stellers van het middel menen, heeft het hof naar mijn mening uit het voorgaande kunnen afleiden dat
de verdachte door zijn riskante handelen willens en wetens de kans heeft aanvaard dat die
[benadeelde] dodelijk zou worden getroffen door de door hem afgevuurde kogels. Daaraan staat niet
in de weg dat het hof voorts heeft overwogen dat het er zonder meer van uit gaat dat de verdachte
oprecht gemeend heeft het goede te doen, omdat “het goede doen” ook kan inhouden het hoe dan
ook stoppen van de verdachte tijdens zijn vluchtpoging omdat hij naar het oordeel van de verdachte
een groot gevaar vormde voor zijn omgeving. Ook het oordeel van het hof dat op grond van die door
hem vastgestelde omstandigheden het terrein van de bewuste schuld is verlaten en het hieromtrent
gevoerde verweer daarom wordt verworpen, acht ik niet onbegrijpelijk, noch is het met zijn overige
vaststellingen in strijd.30

59. De overige door de stellers van het middel aangevoerde klachten zien op de vrije selectie en
waardering van het bewijs door de feitenrechter – hetgeen in cassatie in beginsel niet kan worden
bestreden – en die klachten laat ik verder dan ook onbesproken.

60. Het vierde middel faalt.

61. Het vijfde middel klaagt over de overschrijding van de redelijke (inzend)termijn.

62. Namens de verdachte is op 11 oktober 2018 beroep in cassatie ingesteld. De stukken van het
geding zijn op 14 oktober 2019 ter griffie van de Hoge Raad binnengekomen. Nu de verdachte niet
preventief gehecht is, bedraagt de redelijke termijn voor het inzenden van de stukken naar de Hoge
Raad acht maanden. Dit betekent dat de inzendtermijn met iets meer dan vier maanden is
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overschreden. Een voortvarende behandeling die de overschrijding van de inzendtermijn zou kunnen
compenseren, behoort niet meer tot de mogelijkheden. De klacht is daarmee gegrond. Tot cassatie
leidt dit echter niet, aangezien geen straf of maatregel is opgelegd, waardoor kan worden volstaan
met de vaststelling dat een inbreuk is gemaakt op art. 6, eerste lid, EVRM.31

63. Het eerste, tweede, derde en vierde middel falen. Het vijfde middel slaagt, maar leidt niet tot
cassatie. Het tweede en vierde middel kunnen worden afgedaan met een aan art. 81, eerste lid, RO
ontleende motivering.

64. Ambtshalve heb ik geen grond aangetroffen die tot vernietiging van de bestreden uitspraak
aanleiding behoort te geven.

65. Deze conclusie strekt tot verwerping van het beroep.

De procureur-generaal

bij de Hoge Raad der Nederlanden

Het beroep in cassatie is beperkt ingesteld, te weten behoudens ’s hofs beslissing strekkende tot
niet-ontvankelijkverklaring van de benadeelde partij [benadeelde] in de vordering tot
schadevergoeding.

Zie Kamerstukken 34 641. Bij de bespreking van het derde middel ga ik nader in op de stand van
zaken en de inhoud van dit wetsvoorstel.

Geldend van 1 januari 2013 tot 1 juli 2018.

Geldend van 1 januari 2013 tot 1 juli 2018.

Zie De Hullu, Materieel strafrecht: over algemene leerstukken van strafrechtelijke aansprakelijkheid naar
Nederlands recht, Deventer: Wolters Kluwer 2018, p. 345. Zie ook J.M. Houben, Artikel 42 wetboek van
strafrecht, N.V. Uitgevers-Maatschappij W.E.J. Tjeenk Willink: Zwolle 1959, p. 53; “Door de term “ter
uitvoering van” wordt uitgedrukt dat het feit “geboden” is door het wettelijk voorschrift. Het feit wordt
geëist, gevorderd door de wet. (…)”

Vlg. HR 5 november 1946, ECLI:NL:HR:1946:44, NJ 1947/132 m.nt. W.P.J. Pompe.

Zie: J.M. Houben, Artikel 42 wetboek van strafrecht, N.V. Uitgevers-Maatschappij W.E.J. Tjeenk Willink:
Zwolle 1959, p. 126-132.

Zie: R. ter Haar en S.E. van den Brink in Leerstukken Strafrecht, 6.5 Voldoen aan een wettelijk
voorschrift (art. 42 Sr) (online bijgewerkt tot 1 februari 2018).

Zie: Kamerstukken II 2016/17, 34 641, nr. 3 (MvT), p. 6. Zie hieromtrent ook J. Naeyé, ‘Een wettelijke
strafuitsluitingsgrond voor rechtmatig aanhoudingsgeweld’ in Ad hunc modum, Opstellen over materieel
strafrecht (liber amicorum A.J. Machielse), Kluwer: Deventer 2013, p. 233 e.v.

Zie: G.J.M. Corstens (bewerkt door M.J. Borgers en T. Kooijmans), Het Nederlands strafprocesrecht,
Wolters Kluwer: Deventer 2018, p. 116.

Een buitensporige toepassing van geweld kan dus betekenen dat de politieambtenaren daardoor
niet langer in de rechtmatige uitoefening van de bediening zijn. Zie HR 9 oktober 2012,
ECLI:NL:HR:2012:BX5513.

Zie wederom G.J.M. Corstens (bewerkt door M.J. Borgers en T. Kooijmans), Het Nederlands
strafprocesrecht, Wolters Kluwer: Deventer 2018, p. 117.

Kamerstukken II, 2018/19, 34 641, nr. 11, p. 18.

AG
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Zie mijn aan deze uitspraak voorafgaande conclusie (ECLI:NL:PHR:2019:553), punt 17 e.v.

Vlg. HR 3 juli 2012, ECLI:NL:HR:2012:BW9975, NJ 2012/521 m.nt. J.M. Reijntjes, r.o. 2.4.

Vlg. HR 9 maart 2004, ECLI:NL:HR:2004:AO1490, r.o. 3.5. Deze overweging is door de Hoge Raad
herhaald in HR 9 mei 2017, ECLI:NL:HR:2017:827, r.o. 2.3.

Zie: W.J.M. Voermans, M.J Borgers en C.H. Sieburgh, Controverses rondom legaliteit en legitimatie,
Kluwer: Deventer 2011, p. 149 (de bijdrage ‘De communicatieve strafrechter’ van M.J. Borgers).

Zie Kamerstukken I, 2019/20, CXXXIX / 35.300, D met bijlagen.

Zie: J. de Hullu, Materieel strafrecht, Wolters Kluwer: Deventer 2018, p. 133.

Zie onder andere: HR 12 juli 2011, ECLI:NL:HR:2011:BP6878, NJ 2012/78 m.nt. N. Keijzer.

Zie: J. de Hullu, Materieel strafrecht, Wolters Kluwer: Deventer 2018, p. 131-132.

Zie: Kamerstukken II, 2016/17, 34 641, nr. 2 HERDRUK, p. 2.

Zie: Kamerstukken II, 2016/17, 34 641, nr. 2 HERDRUK, p. 1.

Zie: Kamerstukken II 2016/17, 34 361, nr. 3 HERDRUK, p. 5-6, 11, 13-14,

Ook wordt een aparte strafvorderlijke regeling voor onderzoek naar geweldgebruik door
opsporingsambtenaren voorgesteld, maar dat voorstel laat ik verder onbesproken.

“wellicht” aangezien in het wetsvoorstel wordt benadrukt dat hoewel vervolging wegens de nieuwe
strafbaarstelling in de rede ligt, het de officier van justitie vanwege het opportuniteitsbeginsel
niettemin vrijstaat om te vervolgen wegens de algemene geweldsdelicten.

Zie de brief van de minister van Justitie en Veiligheid aan de voorzitter van de Eerste Kamer van 8
juni 2020, Kamerstukken I, 2019/20, 34 641, D, p. 1.

Vlg. HR 25 maart 20003, ECLI:NL:HR:2003:AE9049.

In dezelfde lijn ligt het antwoord van de minister van Justitie en Veiligheid tijdens een
wetgevingsoverleg met de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid op 14 oktober 2019: “Wanneer
een opsporingsambtenaar geweld aanwendt, is er vrijwel steeds sprake van ten minste voorwaardelijk
opzet op de gevolgen daarvan. Dan mag ervan worden uitgegaan dat een opsporingsambtenaar die als
professional is getraind in het gebruik van geweld, zich steeds bewust is van de risico’s van het
geweldgebruik. Aan het criterium van voorwaardelijk opzet is dus eigenlijk per definitie voldaan.” Zie
Kamerstukken II, 2019/20, 34 641, nr. 22 HERDRUK, p. 24.

Zie bijvoorbeeld HR 24 februari 2004, ECLI:NL:HR:2004:AO1498, NJ 2004/375.

Vlg. HR 17 juni 2008, ECLI:NL:HR:2008:BD2578, NJ 2008/358 m.nt. P.A.M. Mevis, r.o. 3.6.2 en HR 17
april 2018, ECLI:NL:HR:2018:558, NJ 2019/82 m.nt. P.A.M. Mevis, r.o. 2.2.
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Rechtsgebieden Strafrecht

Bijzondere kenmerken Cassatie

Inhoudsindicatie
Mishandeling met de dood tot gevolg door agent die tijdens muziekfestival in Den
Haag in 2015 nekklem heeft toegepast op arrestant. 1. Beroep op de
strafuitsluitingsgrond van art. 42 Sr. Is nekklem verenigbaar met beginselen van
proportionaliteit en subsidiariteit? 2. Middel b.p. Vermeerdering toegewezen
bedragen met wettelijke rente.

Ad 1. Onder ‘mishandeling’ ex art. 300 Sr moet o.m. worden verstaan het
opzettelijk aan een ander toebrengen van lichamelijk letsel of pijn zonder dat
daarvoor rechtvaardigingsgrond bestaat (vgl. ECLI:NL:HR:2014:2677). I.c.,
waarin politieambtenaar wordt vervolgd wegens geweldsmisdrijf omdat hij ter
aanhouding van verdachte geweld heeft aangewend, volgt uit juridisch kader dat
succesvol beroep op art. 42 Sr slechts mogelijk is als is gehandeld overeenkomstig
de mede in art. 7.1 en 5 Politiewet 2012 tot uitdrukking gebrachte beginselen van
proportionaliteit en subsidiariteit (vgl. ECLI:NL:HR:2020:1488). Hof is ervan
uitgegaan dat verdachte bevoegd was om A aan te houden en heeft overwogen dat
niet reeds op voorhand kan worden gezegd dat beoogde nekklem onaanvaardbaar
middel was om aanhouding tot stand te brengen, te vergemakkelijken of te
bespoedigen. M.b.t. de door verdachte (gedurende tenminste 75 seconden)
toegepaste nekklem heeft hof o.m. vastgesteld dat nekklem die tot
bloedverwurging leidt binnen enkele seconden beoogd effect moet hebben, dat
klem niet goed is aangelegd indien dat effect niet optreedt en dat dan risico dat
schade wordt veroorzaakt nadrukkelijk aanwezig is. O.g.v. deze vaststellingen
heeft hof geoordeeld dat verdachte geen beroep toekomt op strafuitsluitingsgrond
van art. 42 Sr. Aan dat oordeel heeft hof in de kern ten grondslag gelegd dat
verdachte zijn bevoegdheid om nekklem toe te passen heeft overschreden door
deze krachtige nekklem te lang voort te zetten, waardoor hij in strijd heeft
gehandeld met beginselen van proportionaliteit en subsidiariteit. Dat oordeel geeft,
ook als (met hof) zou worden aangenomen dat aanleg van beoogde nekklem met
bloedverwurging in de gegeven omstandigheden niet onaanvaardbaar middel was
om aanhouding tot stand te brengen, niet blijk van onjuiste rechtsopvatting en is
evenmin onbegrijpelijk, in aanmerking genomen dat hof heeft vastgesteld dat nog 4
agenten bezig waren met het onder controle brengen van A die tijdens toepassing
van nekklem op zijn buik lag.

Ad 2. Op redenen vermeld in CAG slaagt middel. HR vermeerdert aan b.p.

ECLI:NL:HR:2021:211
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toegewezen bedragen met wettelijke rentes.

Vindplaatsen Rechtspraak.nl 
SR-Updates.nl 2021-0039 met annotatie van J.H.J. Verbaan 
NJB 2021/664 
RvdW 2021/249 
NJ 2021/130 met annotatie van J.M. Reijntjes 

Uitspraak

HOGE RAAD DER NEDERLANDEN

STRAFKAMER

Nummer 19/03157

Datum 16 februari 2021

ARREST

op het beroep in cassatie tegen een arrest van het gerechtshof Den Haag van 19 juni 2019, nummer
22-000128-18, in de strafzaak

tegen

DH01,

hierna: de verdachte.

Het beroep is ingesteld door de verdachte. Namens deze heeft Th.J. Kelder, advocaat te ’s-
Gravenhage, bij schriftuur cassatiemiddelen voorgesteld.

Namens de benadeelde partijen [benadeelde 1], [benadeelde 2] en [benadeelde 3] heeft R.A. Korver,
advocaat te Amsterdam, bij schriftuur cassatiemiddelen voorgesteld.

Namens de benadeelde partijen [benadeelde 5] en [benadeelde 6] heeft M.M.P.M. Lousberg, advocaat
te Amsterdam, bij schriftuur cassatiemiddelen voorgesteld.

Namens de benadeelde partij [benadeelde 7] hebben B. Pernot, advocaat te Wijchen, en J. Kuijper,

1 Procesverloop in cassatie
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3.2.1

3.2.2

3.1

advocaat te Amsterdam, bij schriftuur cassatiemiddelen voorgesteld.

De schrifturen zijn aan dit arrest gehecht en maken daarvan deel uit.

De raadsman van de verdachte heeft een verweerschrift ingediend.

De advocaat-generaal B.F. Keulen heeft geconcludeerd tot vernietiging van de bestreden uitspraak,
doch uitsluitend voor zover het hof de vordering van benadeelde partij [benadeelde 7] tot vergoeding
van de wettelijke rente over gederfde kosten van levensonderhoud niet heeft toegewezen, tot
toewijzing van deze vordering voor zover zij de wettelijke rente over dit bedrag betreft, tot het
bepalen van de ingangsdatum op 1 januari 2016 over een bedrag van € 93,75; op 1 januari 2017 over
een bedrag van € 225 en op 1 januari 2018 over een bedrag van € 1317 en tot verwerping van het
beroep voor het overige.

De raadslieden van de benadeelde partijen hebben daarop schriftelijk gereageerd.

De advocaat-generaal heeft in zijn conclusie onder 4 als volgt samengevat waar het in deze zaak om
gaat:

“De verdachte in deze zaak is een politieagent die door het gerechtshof is veroordeeld voor zijn
betrokkenheid bij de aanhouding met dodelijke afloop van [slachtoffer] tijdens een muziekfestival in
het Haagse Zuiderpark in 2015. Toen [slachtoffer] zich verzette tegen zijn aanhouding, ontstond een
worsteling waarbij hij op de grond belandde en een aantal agenten geweld heeft gebruikt.
[slachtoffer] is buiten bewustzijn geraakt en een dag later overleden. Het gerechtshof heeft de
verdachte vrijgesproken van doodslag en zware mishandeling. Het hof achtte niet bewezen dat de
verdachte opzet had op de dood van [slachtoffer] of op het toebrengen van zwaar lichamelijk letsel.
De verdachte is veroordeeld voor mishandeling met de dood tot gevolg. Het hof heeft, kort gezegd,
geoordeeld dat de verdachte door tijdens de aanhouding te lang met kracht een nekklem toe te
passen, gelet op de daaraan verbonden risico’s, niet proportioneel en daarom onrechtmatig heeft
gehandeld. De dood van [slachtoffer] kan naar het oordeel van het hof aan de verdachte worden
toegerekend. De verdachte is veroordeeld tot een voorwaardelijke gevangenisstraf van zes maanden.
In cassatie zijn namens de verdachte klachten aangevoerd over de veroordeling. Namens enkele
nabestaanden zijn klachten ingediend die gaan over de beslissingen op de door hen ingediende
verzoeken tot schadevergoeding. Omdat er bedreigingen zijn geuit tegen de verdachte en zijn gezin,
is de identiteit van de verdachte in de strafprocedure bij de rechtbank en het gerechtshof
afgeschermd.”

3. Beoordeling van het eerste cassatiemiddel dat namens de verdachte is voorgesteld

Het cassatiemiddel klaagt onder meer over het oordeel van het hof dat de door de verdachte
toegepaste nekklem niet verenigbaar is met de beginselen van proportionaliteit en subsidiariteit
en dat hem daarom geen beroep toekomt op de strafuitsluitingsgrond van artikel 42 van het
Wetboek van Strafrecht (hierna: Sr).

Ten laste van de verdachte is bewezenverklaard dat:

“hij op 27 juni 2015 te ’s-Gravenhage [slachtoffer] heeft mishandeld, door

- met kracht gedurende enige tijd de nek/hals van die [slachtoffer] (met een arm) af te
klemmen,

terwijl het feit de dood ten gevolge heeft gehad.”

De bewijsvoering is weergegeven in de conclusie van de advocaat-generaal onder 27,
waaronder de volgende bewijsoverwegingen:

“De situatie voor de aanhouding

11. Rond 22.00 uur bevond [slachtoffer] zich bij een van de uitgangen van het festivalterrein.
Meerdere getuigen leidden uit het gedrag van [slachtoffer] af dat hij onder invloed was van

2 Waar het in deze zaak om gaat
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alcoholische drank; hij was onvast ter been en liep wankelend, van links naar rechts.
[slachtoffer] riep herhaaldelijk dat hij een (vuur)wapen had. Hij greep daarbij meerdere
malen naar zijn kruis. Betrokken agenten die later als getuige zijn gehoord omschrijven het
gedrag van [slachtoffer] op dat moment als agressief, bedreigend en provocerend.
[slachtoffer] gaf geen gevolg aan meerdere verzoeken van de politie om te stoppen met het
schreeuwen dat hij een (vuur)wapen had en om het festivalterrein te verlaten. Hij trok zich
los van mensen, niet zijnde politieagenten, die hem naar de uitgang van het terrein
probeerden te begeleiden.

De aanhouding

12. Het gedrag van [slachtoffer] trok op een gegeven moment de aandacht van DH01 en
DH02, die zich op dat moment in een ME-bus bevonden. Zij zijn toen achtereenvolgens de
ME-bus uitgestapt, eerst DH02 en even later DH01. Op een gegeven moment besloot de
politie [slachtoffer] aan te houden. DH02 pakte [slachtoffer] bij zijn linker arm met twee
handen vast en zei toen tegen [slachtoffer] dat hij was aangehouden. DH02 heeft verklaard
dat [slachtoffer] zo tegenwerkte dat DH02 voor zijn gevoel van de grond werd opgetild.
DH02 liet los, deed een stap achteruit en stapte weer in met de bedoeling [slachtoffer] via
een heupworp op de grond te krijgen. Volgens DH02 had dat weinig effect. Het lukte hem
niet [slachtoffer] op de grond te krijgen. Hij riep toen dat [slachtoffer] naar de grond moest
worden gewerkt. Omdat DH02 niet zeker wist of [slachtoffer] een vuurwapen bij zich had,
wilde DH02 hem op de grond onder controle krijgen. Hij heeft [slachtoffer] een knietje tegen
zijn dijbeen gegeven.

13. DH03 zag dat [slachtoffer] zich verweerde tegen de greep van DH02. Hij draaide met zijn
arm om uit de greep los te komen. DH03 zag dat [slachtoffer] niet naar de grond wilde. DH05
zag dat DH02 [slachtoffer] bij de linkerzijde pakte en dat [verbalisant 1] hem bij de
rechterzijde pakte. Hij hoorde dat er werd geroepen: “je bent aangehouden”. Hij zag dat
[slachtoffer] verzet pleegde en hoorde dat er werd geroepen dat hij moest meewerken.
[slachtoffer] trok zich echter los en draaide met zijn bovenlichaam de andere kant op dan de
agenten hem trachtten te bewegen.

14. DH01 zag dat [slachtoffer] door [verbalisant 1] en DH02 bij de armen werd
vastgegrepen, waarna [slachtoffer] zich probeerde los te trekken. Hij trok met veel kracht in
een andere richting dan waarin DH02 en [verbalisant 1] trokken. DH01 besloot toen een
balans verstorende techniek toe te passen. Hij pakte [slachtoffer] achter zijn hoofd in zijn
nek en trok hem naar voren. [slachtoffer] raakte hierdoor uit zijn evenwicht en kwam met
zijn borst op de grond te liggen.

Het verdere verloop

15. Nadat [slachtoffer] op de grond was beland, heeft een aantal politieagenten geweld
gebruikt om de aanhouding te bewerkstelligen. Hieronder zal nader worden ingegaan op het
door DH01 en DH02 gebruikte geweld. [slachtoffer] is uiteindelijk buiten bewustzijn geraakt
en vervolgens naar het nabij gelegen politiebureau Zuiderpark vervoerd in de door DH01
bestuurde ME-bus. Aldaar werd hij door agenten en later door ambulancepersoneel
gereanimeerd. Een dag later is [slachtoffer] in het ziekenhuis overleden.

(...)

28. Gelet op de hiervoor omschreven situatie (paragraaf 11-12) bestond er voldoende reden
om [slachtoffer] aan te houden. Er is geen specifiek aanhoudingsproces-verbaal opgemaakt.
Naar het oordeel van het hof kan in het midden worden gelaten op basis van de verdenking
van welk strafbaar feit (te denken valt aan verstoring van de openbare orde of bedreiging)
dit uiteindelijk is gebeurd. Het hof acht de aanhouding in elk geval rechtmatig. De agenten,
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onder wie DH01 en DH02, waren in zoverre in de rechtmatige uitoefening van hun bediening.

(...)

30. Door omstanders zijn van de worsteling videobeelden gemaakt. Deze beelden, zowel in
scherpere als in minder scherpe kwaliteit en zowel in geblurde als in ongeblurde vorm,
bevinden zich in het dossier en zijn ook ter terechtzitting getoond.

31. Het hof stelt vast dat het begin van de aanhouding en de worsteling niet op de beelden
te zien is. Hoe lang de worsteling al aan de gang was vóór de eerste beelden (het hof zal
deze fase verder aanduiden als de eerste fase), kan niet met zekerheid worden vastgesteld.
DH01 weet niet hoe lang dat was, maar minuten lijkt hem wel erg lang. Volgens DH02 was
dit misschien enkele minuten. Voor zover de worsteling wel op de beelden te zien is (verder:
de tweede fase), duurde deze ongeveer één minuut en vijftien seconden. Uit de beelden kan
worden afgeleid dat het verzet van [slachtoffer] tot het einde van worsteling lijkt voort te
duren.

(...)

37. Op grond van het dossier en het onderzoek ter terechtzitting kan worden aangenomen
dat DH01, teneinde te helpen de aanhouding van [slachtoffer] te realiseren al bij het begin
van de schermutseling tussen [slachtoffer] en de agenten het hoofd van [slachtoffer] heeft
omvat, hem naar de grond heeft getrokken en het hoofd en/of de nek niet meer heeft
losgelaten tot het moment dat [slachtoffer] geboeid was en op dat moment zijn verzet tegen
de aanhouding staakte. Allereerst is aan de orde de vraag of op enig moment sprake is
geweest van het gedurende enige tijd (met kracht) afklemmen (met een arm) van de
nek/hals van [slachtoffer], zoals ten laste gelegd.

Hoofdomvatting: algemeen

38. De term 'nekklem' is niet eenduidig. Er worden verschillende technieken mee aangeduid
waarbij de nek van een persoon wordt omvat (nekomvatting). Daarbij kan het gaan om het
omvatten van de nek als controletechniek. In dat geval kan de arm om de achterkant of
zijkant van de nek worden geslagen waarmee als het ware het hoofd onder de arm wordt
genomen. Daarmee wordt de bewegingsvrijheid van het hoofd, en daarmee van de gehele
persoon, ingeperkt. Door het hoofd naar beneden te trekken, dwingt de uitvoerder de
betrokkene naar de grond. Dit is een elementaire worsteltechniek.

39. Een nekomvatting kan ook worden gebruikt als verwurgingstechniek, waarbij sprake is
van twee typen verwurging: bloedverwurging en luchtverwurging. Als één van de
halsslagaders die zich aan beide zijkanten van de hals bevinden wordt afgekneld, vindt er
een bloedverwurging plaats. Er stroomt dan minder bloed naar de hersenen. De uitvoerder
kan van achteren met de arm de voorkant van de nek van de betrokkene omvatten.
Wanneer deze omvatting zodanig wordt uitgevoerd dat met onder- en bovenarm in een
soort V-vorm beide halsslagaders worden dichtgeknepen, wordt de bloedtoevoer naar het
hoofd bijna geheel gestremd. Als dat gebeurt in het kader van een aanhouding met verzet,
verliest de betrokkene daardoor na drie tot vijf seconden het bewustzijn, wat de
mogelijkheid geeft over te gaan tot het boeien van de handen.

40. De uitvoerder kan de nek ook zodanig met de arm omvatten dat de luchtpijp wordt
bekneld en dat daardoor de luchttoevoer wordt belemmerd. Dit kan worden bereikt door van
achteren de onderarm tegen de keel te leggen en kracht uit te oefenen. In dat geval is er
sprake van een luchtverwurging.

41. De Inspectie Veiligheid en Justitie van het Ministerie van Veiligheid en Justitie concludeert
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dat het omvatten van de nek als controletechniek een veel gebruikte en bruikbare techniek
is die in beginsel, mits technisch correct toegepast, weinig risico met zich brengt. Aan de
bloed- en luchtverwurging zijn wel (ernstige) risico's verbonden. Zo kan schade ontstaan aan
het strottenhoofd, er kan zich hersenletsel voordoen door zuurstoftekort of de betrokkene
kan overlijden.

42. Een controletechniek kan tijdens een worsteling (bedoeld of onbedoeld) overgaan in een
verwurging. De uitvoerder kan bijvoorbeeld vanuit een omvatting van de nek van achteren
met de elleboog druk op het borstbeen uitoefenen. Dit geeft een pijnprikkel. Als de
betrokkene desondanks niet meewerkt, kan de uitvoerder de klem strakker aantrekken,
zodat de bloedtoevoer naar de hersenen wordt belemmerd. De uitvoerder kan ook van
achteren met de onderarm voorlangs tegen de adamsappel duwen. Dat is op zichzelf al
onaangenaam voor de betrokkene. Wanneer die toch verzet blijft bieden, kan de uitvoerder
de klem sterker aanzetten, zodat ook de luchttoevoer wordt belemmerd.

(...)

59. Blijkens de beelden ligt [slachtoffer] op zijn buik op de grond met meerdere
politieagenten om hem heen. Vanaf het begin van de beelden tot 22.06.03 uur zit DH01 op
zijn knieën naast het hoofd, van [slachtoffer] op de grond. DH01 heeft al die tijd zijn
linkerarm om de hals/nek van [slachtoffer] geslagen. De arm van DH01 bevindt zich
voortdurend onder de kin van [slachtoffer] en wordt door DH01 kennelijk met kracht in die
positie gehouden. Wanneer de linkerarm van [slachtoffer] geboeid op zijn rug zit, wordt er
door DH05 aan de rechterarm van [slachtoffer] getrokken. Te zien is dat [slachtoffer] in
eerste instantie zijn rechterarm nog terugtrekt onder zijn lichaam, maar dat DH05 zijn arm
uiteindelijk kan pakken en naar zijn rug draait. Op dat moment zit de arm van DH01 nog om
de nek van [slachtoffer] en hangt [slachtoffer] met zijn bovenlichaam in die klem. Om
22.06.03 uur laat DH01 het hoofd van [slachtoffer] (die dan kennelijk is geboeid) los, waarna
zijn hoofd op de grond valt. DH01 zet daarna zijn knie achter op het hoofd dan wel de nek.
[slachtoffer] maakt dan geen enkele waarneembare beweging meer.

(...)

65. De verklaring van DH01 dat hij nimmer een nekklem heeft aangezet (in de zin van met
kracht aantrekken), maar slechts een hoofdklem heeft toegepast, moet worden gepasseerd.
Die verklaring is immers niet alleen strijdig met de verklaringen van de hierboven
weergegeven getuigen en deskundigen, maar ook met de waarneming door het hof van de
ter terechtzitting afgespeelde beelden. Op die beelden is duidelijk een krachtig aangezette
klem om de nek te zien. Nu niet alleen DH01 zelf, maar ook diverse getuigen hebben
verklaard dat DH01 reeds vanaf het begin van de aanhouding het hoofd van [slachtoffer]
heeft omvat (naar eigen zeggen met de bedoeling om hem via een verwurging een black-out
te bezorgen) en daarna het hoofd van [slachtoffer] niet meer heeft losgelaten totdat deze
zijn verzet staakte, moet het er voor worden gehouden dat DH01 vanaf een moment
gelegen in de hiervoor aangeduide eerste fase van de aanhouding (die begon rond 22.03.30
uur) tot aan het staken van het verzet bij [slachtoffer] die nekklem heeft toegepast. Het
geconstateerde letsel aan de hals kan ook niet door iets anders dan door die nekklem zijn
veroorzaakt, nu de zojuist geciteerde medisch deskundigen dat aannemelijk vinden en een
andere oorzaak voor dat letsel niet is gebleken. Ook dat wijst op een nekklem, en wel één
die mogelijk is begonnen als een poging tot bloedverwurging, maar uiteindelijk is uitgelopen
op een klem die druk heeft uitgeoefend op de luchtpijp en het strottenhoofd.

66. De slotsom is dat het hof met de rechtbank, en anders dan de verdediging, bewezen
acht dat DH01 met kracht gedurende enige tijd de nek/hals van [slachtoffer] met een arm
heeft afgeklemd.
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3.3

De beoordeling van de rechtmatigheid van de door DH01 verrichte handelingen

67. Met de rechtbank is het hof van oordeel dat de enkele omstandigheid dat DH01 heeft
besloten om ter aanhouding van [slachtoffer] een nekklem te hanteren die tot
bloedverwurging kon leiden, nog niet met zich brengt dat reeds daarom niet voldaan is aan
de eisen van proportionaliteit en subsidiariteit. Het verzet van [slachtoffer] was zodanig
krachtig dat niet reeds op voorhand gezegd kan worden dat de beoogde nekklem een
onaanvaardbaar middel was om de aanhouding tot stand te brengen, te vergemakkelijken of
te bespoedigen.

68. Wel heeft het hof vastgesteld dat moet worden aangenomen dat de omklemming van de
nek al op een moment gelegen in de hiervoor aangeduide eerste fase van de aanhouding is
aangevangen en dat deze tot het einde van de worsteling heeft geduurd, en blijkens de
beelden in elk geval in de hiervoor aangeduide tweede fase van de worsteling met
onmiskenbare kracht.

69. Zoals hiervoor reeds is aangeduid is de bloedverwurging een handeling die binnen
enkele seconden het beoogde effect moet hebben. Indien dat effect niet optreedt, zoals in
de onderhavige zaak, is de klem kennelijk niet goed aangelegd, maar dat wil niet zeggen dat
dan geen beschadigende effecten kunnen worden veroorzaakt. Het risico dat schade wordt
veroorzaakt is nadrukkelijk aanwezig. DH01 moet bekend geweest zijn met de risico’s nu hij,
blijkens zijn verklaring ter terechtzitting bij de rechtbank, zowel de hoofdklem als de nekklem
aangeleerd heeft gekregen en het hof ervan uitgaat dat, anders dan de verdachte ter zitting
bij de rechtbank heeft verklaard, daarbij ook is gewezen op die risico's. Door het te lang
voortzetten van de krachtige nekklem hebben deze risico's zich verwezenlijkt en is
aanmerkelijk letsel in de hals/nek van [slachtoffer] opgetreden. Het handelen van DH01 was
in dit opzicht, mede in het licht van de omstandigheid dat nog vier agenten bezig waren met
het onder controle brengen van [slachtoffer], hetgeen DH01 gelet op zijn positie bij
[slachtoffer] moet hebben waargenomen, verwijtbaar niet proportioneel en derhalve
onrechtmatig. In dit verband kan in het midden blijven of gedurende de omklemming de
belemmering van de ademhaling en bloedtoevoer volledig is geweest en/of onafgebroken
heeft geduurd.

Anders dan de verdediging is het hof dus van oordeel dat DH01 geen beroep toekomt op de
rechtvaardigingsgrond als bedoeld in artikel 42 van het Wetboek van Strafrecht. Het hof
verwerpt de verweren op dit punt.”

Voor de beoordeling van het cassatiemiddel zijn in het bijzonder de volgende bepalingen van
belang, zoals deze luidden ten tijde van het bewezenverklaarde:

- artikel 42 Sr:

“Niet strafbaar is hij die een feit begaat ter uitvoering van een wettelijk voorschrift.”

- artikel 3 Politiewet 2012:

“De politie heeft tot taak in ondergeschiktheid aan het bevoegd gezag en in overeenstemming met
de geldende rechtsregels te zorgen voor de daadwerkelijke handhaving van de rechtsorde en het
verlenen van hulp aan hen die deze behoeven.”

- artikel 7 lid 1 en 5 Politiewet 2012:

“1. De ambtenaar van politie die is aangesteld voor de uitvoering van de politietaak, is bevoegd in
de rechtmatige uitoefening van zijn bediening geweld of vrijheidsbeperkende middelen te
gebruiken, wanneer het daarmee beoogde doel dit, mede gelet op de aan het gebruik hiervan
verbonden gevaren, rechtvaardigt en dat doel niet op een andere wijze kan worden bereikt. Aan
het gebruik van geweld gaat zo mogelijk een waarschuwing vooraf.

(...)

5. De uitoefening van de bevoegdheden, bedoeld in het eerste tot en met het vierde lid, dient in

924



3.5.1

3.5.2

3.4

3.6

4.1

4.2

5.1

5.2

verhouding tot het beoogde doel redelijk en gematigd te zijn.”

Onder ‘mishandeling’ in de zin van artikel 300 Sr moet onder meer worden verstaan het opzettelijk
aan een ander toebrengen van lichamelijk letsel of pijn zonder dat daarvoor een
rechtvaardigingsgrond bestaat (vgl. HR 9 september 2014, ECLI:NL:HR:2014:2677). In een geval
als het onderhavige, waarin een politieambtenaar wordt vervolgd wegens een geweldsmisdrijf
omdat hij ter aanhouding van een verdachte geweld heeft aangewend, volgt uit het hiervoor
weergegeven juridisch kader dat een succesvol beroep op artikel 42 Sr slechts mogelijk is als is
gehandeld overeenkomstig de mede in artikel 7 lid 1 en 5 Politiewet 2012 tot uitdrukking
gebrachte beginselen van proportionaliteit en subsidiariteit (vgl. HR 6 oktober 2020,
ECLI:NL:HR:2020:1488).

Het hof is ervan uitgegaan dat de verdachte in de gegeven omstandigheden bevoegd was
om [slachtoffer] aan te houden en heeft overwogen dat niet reeds op voorhand kan worden
gezegd dat de beoogde nekklem een onaanvaardbaar middel was om de aanhouding tot
stand te brengen, te vergemakkelijken of te bespoedigen. Met betrekking tot de door de
verdachte (gedurende tenminste 75 seconden) toegepaste nekklem heeft het hof onder
meer vastgesteld dat een nekklem die tot bloedverwurging leidt binnen enkele seconden het
beoogde effect moet hebben, dat de klem niet goed is aangelegd indien dat effect niet
optreedt en dat dan het risico dat schade wordt veroorzaakt nadrukkelijk aanwezig is.

Op grond van deze vaststellingen heeft het hof geoordeeld dat de verdachte geen beroep
toekomt op de strafuitsluitingsgrond van artikel 42 Sr. Aan dat oordeel heeft het hof in de
kern ten grondslag gelegd dat de verdachte zijn bevoegdheid om een nekklem toe te passen
heeft overschreden door deze krachtige nekklem te lang voort te zetten, waardoor hij in
strijd heeft gehandeld met de beginselen van proportionaliteit en subsidiariteit. Dat oordeel
geeft, ook als - met het hof - zou worden aangenomen dat de aanleg van de beoogde
nekklem met bloedverwurging in de gegeven omstandigheden niet een onaanvaardbaar
middel was om de aanhouding tot stand te brengen, niet blijk van een onjuiste
rechtsopvatting en is evenmin onbegrijpelijk. De Hoge Raad neemt hierbij mede in
aanmerking dat het hof heeft vastgesteld dat nog vier agenten bezig waren met het onder
controle brengen van [slachtoffer] die tijdens de toepassing van de nekklem op zijn buik lag.

Het cassatiemiddel faalt in zoverre.

4. Beoordeling van het tweede cassatiemiddel dat namens de benadeelde partij [benadeelde
7] is voorgesteld

Het cassatiemiddel klaagt onder meer dat het hof ten onrechte heeft beslist dat het aan de
benadeelde partij [benadeelde 7] toegewezen bedrag aan materiële schadevergoeding in de vorm
van gederfd levensonderhoud niet wordt vermeerderd met de wettelijke rente, “nu een deel van
deze kosten weliswaar betrekking heeft op het verleden, maar daartegenover staat dat een
ander deel van deze kosten ‘vooruit’ moet worden betaald”. In het bijzonder klaagt het
cassatiemiddel dat de toekomstige schade is begroot op een gekapitaliseerd bedrag ineens en dat
in geval van een dergelijke schadebegroting aanspraak kan worden gemaakt op wettelijke rente
vanaf de peildatum van deze kapitalisatie.

Het cassatiemiddel slaagt. De redenen daarvoor staan vermeld in de conclusie van de advocaat-
generaal onder 251 tot en met 253.

5. Beoordeling van de cassatiemiddelen van de verdachte en de benadeelde partijen voor het
overige

De Hoge Raad heeft ook de overige klachten over de uitspraak van het hof beoordeeld. De
uitkomst hiervan is dat deze klachten niet kunnen leiden tot vernietiging van die uitspraak. De
Hoge Raad hoeft niet te motiveren waarom hij tot dit oordeel is gekomen. Bij de beoordeling van
deze klachten is het namelijk niet nodig om antwoord te geven op vragen die van belang zijn voor
de eenheid of de ontwikkeling van het recht (zie artikel 81 lid 1 van de Wet op de rechterlijke
organisatie).

Naar aanleiding van het eerste cassatiemiddel dat namens de benadeelde partij [benadeelde 7] is
voorgesteld, overweegt de Hoge Raad nog het volgende. Omdat de schriftuur van de benadeelde
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partij op grond van artikel 437 lid 3 van het Wetboek van Strafvordering alleen een ‘rechtspunt’
mag betreffen dat de civiele vordering raakt, is in een cassatieprocedure als de onderhavige niet
voorzien in een veroordeling van de verdachte in de kosten die de benadeelde partij in die aanleg
heeft gemaakt, zoals gevorderd in de schriftuur van de benadeelde partij [benadeelde 7].

De Hoge Raad:

- vernietigt de uitspraak van het hof, maar uitsluitend voor zover daarin is bepaald dat het aan de
benadeelde partij [benadeelde 7] toegewezen bedrag van € 1635,75 niet wordt vermeerderd met de
wettelijke rente;

- bepaalt dat het aan deze benadeelde partij toegewezen bedrag van € 93,75 wordt vermeerderd
met de wettelijke rente met ingang van 1 januari 2016;

- bepaalt dat het aan deze benadeelde partij toegewezen bedrag van € 225 wordt vermeerderd met
de wettelijke rente met ingang van 1 januari 2017;

- bepaalt dat het aan deze benadeelde partij toegewezen bedrag van € 1317 wordt vermeerderd met
de wettelijke rente met ingang van 1 januari 2018;

- verwerpt het beroep voor het overige.

Dit arrest is gewezen door de vice-president V. van den Brink als voorzitter, en de raadsheren Y.
Buruma en A.L.J. van Strien, in bijzijn van de waarnemend griffier H.J.S. Kea, en uitgesproken ter
openbare terechtzitting van 16 februari 2021.

6 Beslissing
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hierna: de verdachte.

Het cassatieberoep

1. De verdachte is bij arrest van 19 juni 2019 door het Gerechtshof Den Haag wegens ‘mishandeling,
terwijl het feit de dood ten gevolge heeft’ veroordeeld tot zes maanden gevangenisstraf, geheel
voorwaardelijk, met een proeftijd van één jaar. Het hof heeft tevens beslist op de vorderingen van de
benadeelde partijen.1

2. Het cassatieberoep is ingesteld namens de verdachte.2 Mr. Th.J. Kelder, advocaat te 's-Gravenhage,
heeft vier middelen van cassatie voorgesteld.

3. Namens de benadeelde partijen [benadeelde 1] , [benadeelde 2] en [benadeelde 3] heeft mr. R.
Korver, advocaat te Amsterdam, vijf middelen van cassatie ingediend. Mr. Lousberg heeft namens de
benadeelde partijen [benadeelde 5] en [benadeelde 6] drie middelen van cassatie voorgesteld. Mr. B.
Pernot, advocaat te Wijchen, en mr. J. Kuijper, advocaat te Amsterdam, hebben namens de
benadeelde partij [benadeelde 7] twee middelen van cassatie ingediend. Namens de verdachte heeft
mr. Th.J. Kelder, advocaat te 's-Gravenhage, een verweerschrift ingediend. Dat verweerschrift betreft
uitsluitend het eerste middel dat namens de benadeelde partij [benadeelde 7] is ingediend.

De zaak

4. De verdachte in deze zaak is een politieagent die door het gerechtshof is veroordeeld voor zijn
betrokkenheid bij de aanhouding met dodelijke afloop van [slachtoffer] tijdens een muziekfestival in
het Haagse Zuiderpark in 2015. Toen [slachtoffer] zich verzette tegen zijn aanhouding, ontstond een
worsteling waarbij hij op de grond belandde en een aantal agenten geweld heeft gebruikt.
[slachtoffer] is buiten bewustzijn geraakt en een dag later overleden. Het gerechtshof heeft de
verdachte vrijgesproken van doodslag en zware mishandeling. Het hof achtte niet bewezen dat de
verdachte opzet had op de dood van [slachtoffer] of op het toebrengen van zwaar lichamelijk letsel.
De verdachte is veroordeeld voor mishandeling met de dood tot gevolg. Het hof heeft, kort gezegd,
geoordeeld dat de verdachte door tijdens de aanhouding te lang met kracht een nekklem toe te
passen, gelet op de daaraan verbonden risico’s, niet proportioneel en daarom onrechtmatig heeft
gehandeld. De dood van [slachtoffer] kan naar het oordeel van het hof aan de verdachte worden
toegerekend. De verdachte is veroordeeld tot een voorwaardelijke gevangenisstraf van zes maanden.
In cassatie zijn namens de verdachte klachten aangevoerd over de veroordeling. Namens enkele
nabestaanden zijn klachten ingediend die gaan over de beslissingen op de door hen ingediende
verzoeken tot schadevergoeding. Omdat er bedreigingen zijn geuit tegen de verdachte en zijn gezin,
is de identiteit van de verdachte in de strafprocedure bij de rechtbank en het gerechtshof
afgeschermd.

De opbouw van deze conclusie

5. In het navolgende ga ik eerst ambtshalve in op de afscherming van de identiteit van de verdachte
in de strafzaak (randnummers 8 tot en met 20). Daarna ga ik ambtshalve in op de ontvankelijkheid
van het cassatieberoep (randnummers 21 tot en met 25).

6. Vervolgens bespreek ik de namens de verdachte voorgestelde middelen. Daaraan voorafgaand
neem ik de overwegingen in het bestreden arrest, voor zover van belang voor de bespreking van
deze middelen, over (randnummers 26 en 27). Het eerste (randnummers 28 tot en met 74) en tweede
(randnummers 75 tot en met 117) namens de verdachte voorgestelde middel komen op tegen (de
motivering van) de bewezenverklaring. Het derde middel (randnummers 118 tot en met 132) richt zich
tegen de verwerping van een verweer inzake de strafbaarheid van de verdachte. Het vierde middel
(randnummers 133 tot en met 148) stelt aan de orde of het wetsvoorstel geweldsaanwending
opsporingsambtenaar gevolgen heeft voor de onderhavige strafzaak.

7. Daarna komen de namens de benadeelde partijen voorgestelde middelen aan bod (randnummers
149 tot en met 256). Drie van de door mr. Korver en de drie door mr. Lousberg voorgestelde middelen
betreffen de beslissingen van het hof inzake de gevorderde shockschade. De andere twee door mr.
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Korver voorgestelde middelen zien op andere onderdelen van de vordering van [benadeelde 1]
respectievelijk [benadeelde 2] . De door de mrs. Pernot en Kuijper voorgestelde middelen betreffen
respectievelijk (kort gezegd) de afscherming van de identiteit van de verdachte voor de benadeelde
partij en beslissingen inzake de wettelijke rente.

De afscherming van de identiteit van de verdachte

8. De verdachte is in het bestreden arrest aangeduid als ‘DH01’, domicilie kiezende aan het
kantooradres van zijn raadsvrouw. Over de afscherming van de identiteit van de verdachte is zowel in
eerste aanleg als in hoger beroep discussie gevoerd. Het hof heeft de beslissing tot afscherming van
de identiteit van de verdachte uitgebreid toegelicht. Ik maak ambtshalve enkele opmerkingen over
deze beslissing.3

9. Het proces-verbaal van het onderzoek ter terechtzitting in eerste aanleg in de onderhavige zaak
van 20 februari 2017 houdt inzake de afscherming van de identiteit van de verdachte onder meer het
volgende in:4

‘De voorzitter deelt mede dat de in de zittingzaal aanwezigen geen verdachte zien, maar dat hij er wel
is. Dat is een bijzondere situatie, maar de rechtbank heeft reeds geoordeeld dat daarvoor aanleiding
is.

De rechtbank heeft in deze zaak stukken gezien waaruit voldoende blijkt dat de veiligheid van de
verdachte het noodzakelijk maakt dat hij in dit proces anoniem optreedt. Daarom is daarvoor gekozen.
De verdachte bevindt zich, zoals reeds eerder vermeld, in een afgeschermde ruimte, die alleen voor de
rechtbank en de officier van justitie zichtbaar is. Voorts is de stem van de verdachte vervormd. Zijn
naam komt in geen enkel stuk in het dossier voor. De rechtbank weet dat de persoon die zij nu in de
afgeschermde ruimte ziet zitten de verdachte is waar het in deze zaak om gaat, omdat de voorzitter
en de griffier voor de aanvang van de zitting zijn identiteit hebben vastgesteld aan de hand van een
geldig identiteitsdocument.

(…)

De officier van justitie voert het woord en verklaart - verkort en zakelijk weergegeven - het
navolgende:

Ik wil de nabestaanden complimenteren voor de integere wijze waarop zij deze procedure tot nu toe
hebben gevoerd. Dat staat er echter niet aan in de weg dat ik mij verzet tegen het verzoek van de
raadslieden van de nabestaanden om de naam van de verdachte verstrekt te krijgen. Heden bevinden
wij ons in een uitzonderlijke situatie. Er is een zwaarwegend belang om de namen van DH01 en DH02
niet te verstrekken. Er is veel gebeurd na het overlijden van [slachtoffer] , niet alleen richting de
betrokken agenten maar ook richting alle agenten in Den Haag. Ik verwijs de rechtbank naar het
proces-verbaal van de Rijksrecherche d.d. 9 november 2016. De dreiging is nog niet weg.

De Nationale Politie heeft schriftelijk aan mij meegedeeld dat, ook bij een veroordeling door de
rechtbank, de aansprakelijkheidsverzekering de schade voor de verdachte zal vergoeden. Dat er
mogelijk een getuige is die mogelijk over iets kan verklaren dat mogelijk betrekking heeft op één van
de betrokken agenten, vind ik te vaag. De raadsman kan er op een andere wijze achter komen of zijn
informatie op de betrokken agenten betrekking heeft. Hij kan bijvoorbeeld in contact treden met de
Rijksrecherche.

In het dossier zijn stukken gevoegd in de tuchtzaak met betrekking tot DH01. In die stukken staat
vermeld dat hij in het verleden nooit disciplinair gestraft is geweest.

(…)

De rechtbank trekt zich terug in raadkamer voor beraad.

Beslissingen

Na beraadslaging deelt de voorzitter als beslissingen van de rechtbank het navolgende mede.

(…)

Verstrekken naam verdachte
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Het desbetreffende verzoek is gebaseerd op artikel 51b van het Wetboek van Strafvordering dat gaat
over het recht van het slachtoffer op inzage in en afgifte van processtukken.

In de processtukken van deze zaak komt de naam van de verdachte niet voor. De naam op zich valt
niet aan te merken als een processtuk dat in aanmerking zou kunnen komen voor inzage of afgifte.
Het verzoek vindt dus geen grondslag in artikel 51b van het Wetboek van Strafvordering. Een andere
grond is genoemd noch gebleken. Het verzoek wordt dan ook afgewezen.’

10. Deze beslissing tot afscherming van de identiteit van de verdachte is door de rechtbank tijdens
volgende zittingen gehandhaafd.5

11. Het proces-verbaal van het onderzoek ter terechtzitting in hoger beroep, gehouden op 20
november 2018 en 5 december 2018, houdt onder meer het volgende in (p. 1-2, 8-10):

‘De verdachten, ter terechtzitting aanwezig, antwoorden op vragen van de voorzitter de personen te
zijn die in de dossiers zijn aangeduid als:

DH01,

domicilie kiezende aan de [a-straat 1] te [plaats] (kantooradres raadsvrouw),

en

DH02,

domicilie kiezende aan de [a-straat 1] te [plaats] (kantooradres raadsman).

Als raadsvrouw van de verdachte DH01 is ter terechtzitting aanwezig mr. C.L.A. de Sitter, advocaat te
Den Haag.

Als raadsman van de verdachte DH02 is ter terechtzitting aanwezig mr. Th.J. Kelder, advocaat te Den
Haag.

(…)

De voorzitter deelt mede:

Het hof heeft voor aanvang van de onderhavige zitting besloten om de behandeling van de zaken in
hoger beroep te starten in de setting waarin de zaken bij de rechtbank zijn behandeld, dus met
afscherming van de identiteit van de beide verdachten. Dit betekent dat de verdachten worden
aangeduid met de codes 'DH01' en 'DH02', dat de verdachten in een afgeschermd gedeelte van de
zittingszaal, die alleen voor het hof en de advocaten-generaal zichtbaar is, aanwezig zijn en voorts
dat de stemmen van de verdachten worden vervormd. Het hof heeft dat voorafgaand aan de zitting
van heden meegedeeld aan alle betrokken raadslieden. Ten behoeve van de controle van de identiteit
van de beide verdachten heb ik tevoren aan het Openbaar Ministerie gevraagd om de
identiteitsgegevens van beide verdachten vertrouwelijk aan mij te verstrekken. Het Openbaar
Ministerie heeft aan dat verzoek voldaan en ik heb voorafgaande aan de opening van deze zitting, in
aanwezigheid van een van de griffiers, de identiteit van de beide aanwezige verdachten
gecontroleerd en vastgesteld dat de beide aanwezige verdachten de personen zijn die door het
Openbaar Ministerie aan mij als zodanig zijn opgegeven. Het hof heeft, zoals reeds meegedeeld, over
de afscherming van de identiteit nog geen standpunt ingenomen. De vraag of deze afscherming van
de identiteit in stand moet blijven zal vandaag uitdrukkelijk nog aan de orde komen.

(…)

De advocaat-generaal mr. Van 't Westeinde deelt mede:

Met betrekking tot de anonimiteit van de verdachten

Uitgangspunt in een strafproces is openbaarheid; de verdachte legt zichtbaar voor de buitenwereld
verantwoording af. De anonimiteit van de verdachten in onderhavige zaken brengt beperkingen met
zich voor alle betrokkenen. De raadslieden van de verdachten hebben uw hof verzocht de anonimiteit
van de verdachten en de daarmee gepaarde maatregelen te handhaven. Namens de nabestaanden is
verzocht de anonimiteit op te heffen, althans de namen van de verdachten aan de raadslieden van de
nabestaanden te verstrekken. Het Openbaar Ministerie stelt zich op het standpunt dat de
nabestaanden dat verzoek aan uw hof kunnen doen, nu dit in het belang is van het behartigen van de
processuele belangen die zij in dit strafproces hebben. Er dient op dit punt door uw hof een afweging
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te worden gemaakt tussen de belangen van de verdachten bij handhaving van de anonimiteit en de
belangen van de nabestaanden bij opheffing van die anonimiteit.

De raadslieden van de nabestaanden geven aan dat zij de beschikking willen krijgen over de namen
van beide verdachten om onderzoek te kunnen verrichten naar de persoon van beide verdachten. Het
Openbaar Ministerie is van oordeel dat de wet niet zo ver strekt dat nabestaanden het recht hebben
om dergelijk onderzoek uit te (laten) voeren. Ik verwijs in dit verband naar het arrest van het
gerechtshof Den Haag van 4 juli 2017 in de civiele procedure, ECLI:NL:GHDHA:2017:1931, en de
conclusie van mr. Langemeijer in diezelfde procedure, ECLI:NL:PHR:2018:573. Dit neemt wat het
Openbaar Ministerie betreft echter niet weg dat de nabestaanden aan het Openbaar Ministerie
kunnen verzoeken bepaald onderzoek te (laten) verrichten. Het door de nabestaanden zelfstandig
laten verrichten van onderzoek naar de persoon van beide verdachten aan de hand van hun
personalia, brengt met zich mee dat die personalia ook bij derden bekend worden. Dat levert naar de
mening van het Openbaar Ministerie een te groot risico op.

Zojuist is door de verdediging uitgebreid uiteengezet wat er is gebeurd vlak na het ten laste gelegde
gebeuren. De Schilderswijk stond letterlijk en figuurlijk in brand. Er zijn zeer ernstige bedreigingen
geuit in de richting van de betrokken agenten en hun gezinnen. De identiteit van de verdachten is dan
ook met reden afgeschermd. Het ten laste gelegde gebeuren heeft inmiddels drieënhalf jaar geleden
plaatsgevonden. De huidige mate van dreiging is niet geheel duidelijk, maar nog steeds worden beide
verdachten beveiligd en de mate van beveiliging is volgens de verdediging hoog. Gelet op de daaraan
verbonden risico's kan niet worden uitgeweid over de reden van de beveiliging en de oorsprong van
de dreiging. Dit heeft iets onbevredigends, maar dat is inherent aan beveiliging.

De behandeling in hoger beroep van de onderhavige strafzaken zal ongetwijfeld in de media worden
besproken. Gedurende het proces in eerste aanleg zijn er meerdere momenten geweest waarop via
sociale media en in de Schilderswijk uiting is gegeven aan bepaalde gevoelens. Het Openbaar
Ministerie twijfelt er niet aan dat de nabestaanden zich integer zullen opstellen.

Echter, buiten de kring van de nabestaanden zijn er anderen in de samenleving die zich geroepen
voelen om op te roepen tot het plegen van geweld. Het is niet te voorspellen wat de behandeling van
deze strafzaken in hoger beroep teweeg zal brengen en wat er zal gebeuren als de namen van de
verdachten bekend worden gemaakt.

Als de verdachten iets overkomt, valt dit niet uit te leggen. Het Openbaar Ministerie wil en kan die
verantwoordelijkheid op dit moment niet nemen. De conclusie van het Openbaar Ministerie is op dit
moment dat het recht op leven in veiligheid van de verdachten het zwaarst weegt en dat hun
identiteit afgeschermd dient te blijven.’

12. Tijdens het onderzoek op de terechtzitting van 5 december 2018 deelde de voorzitter blijkens
genoemd proces-verbaal als beslissing van het hof het volgende mee (p. 23-32):

‘Anonimiteit van de verdachten

Zowel door de verdediging van de verdachten als door het Openbaar Ministerie is verzocht om bij de
behandeling in hoger beroep de identiteitsafscherming van de verdachten te handhaven zoals deze
bestond bij de behandeling van de onderhavige zaken bij de rechtbank. De raadslieden van de
nabestaanden hebben juist verzocht om deze identiteitsafscherming op te heffen.

Vooreerst wijst het hof erop dat ingevolge artikel 51a Sv onder slachtoffers ook nabestaanden en
mogelijk anderen begrepen zijn. Wanneer in het vervolg over nabestaanden wordt gesproken, zijn
gemakshalve ook deze andere personen bedoeld.

De raadslieden van de verdachten hebben gesteld dat aan de nabestaanden niet het recht toekomt
om een verzoek te doen als thans aan de orde, te weten het verzoek om de afscherming van de
anonimiteit van de verdachten op te heffen door hun identiteitsgegevens te verstrekken aan de
slachtoffers, eventueel (slechts) aan de advocaten van de slachtoffers.

Het hof wijst de stelling van de verdediging dat de nabestaanden niet een verzoek om opheffing van
de identiteitsafscherming kunnen doen omdat daarvoor geen wettelijke basis is, van de hand. Het hof
is van oordeel dat een dergelijk verzoek, gelet op de voor de nabestaanden betrokken belangen, door
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hen gedaan kan worden. Het hof zal het verzoek dan ook beoordelen.

Het hof zal achtereenvolgens beoordelen:

a. de vraag of het bepaalde in artikel 51b Sv moet leiden tot het vrijgeven van de identiteitsgegevens
van de verdachten;

b. de vraag of de identiteitsafscherming anderszins in strijd is met de wet of het recht;

c. tot welke uitkomst een eventuele belangenafweging leidt.

Ad a. artikel 51b Sv

De eerste vraag is of het recht van de nabestaanden op kennisneming van processtukken als bedoeld
in artikel 51b Sv ertoe moet leiden dat de identiteitsgegevens van de verdachten moeten worden
vrijgegeven.

Ingevolge het bepaalde in artikel 51b Sv heeft het slachtoffer (waaronder zijn begrepen
nabestaanden van het slachtoffer) recht op kennisneming (en afschrift) van processtukken die voor
hem/haar van belang zijn. De gehele onderhavige onderzoeksdossiers die betrekking hebben op de
feiten moeten worden aangemerkt als processtukken. Deze zijn aan de raadslieden van de
nabestaanden verstrekt. In deze dossiers komen de namen van de verdachten echter niet voor. Ook
het hof, het Openbaar Ministerie en de verdediging beschikken slechts over deze zelfde,
geanonimiseerde, onderzoeksdossiers. In de (zittings)dossiers bevinden zich daarnaast
geanonimiseerde dagvaardingen en geanonimiseerde uittreksels uit het justitieel
documentatieregister, waarbij de verdachten zijn aangeduid als DH01 en DH02. Dit geldt ook voor de
afschriften van de dossiers van de advocaten-generaal en de verdediging. Iedereen beschikt dus over
dezelfde stukken.

Zoals ter zitting van 20 november 2018 is meegedeeld, heeft de voorzitter van het hof vóór de
betreffende zitting aan het Openbaar Ministerie verzocht hem de identiteitsgegevens van de
verdachten ter beschikking te stellen, opdat hij vóór de zitting kon controleren of de aanwezige
verdachten de personen zijn die door het Openbaar Ministerie als zodanig zijn opgegeven. Aan dat
verzoek is door het Openbaar Ministerie voldaan en de voorzitter heeft in aanwezigheid van een van
de griffiers vlak vóór de zitting van 20 november 2018 de identiteit van de beide verdachten
gecontroleerd en juist bevonden, waarna de beide verdachten ter zitting hebben verklaard dat zij de
personen zijn die in de dossiers als DH01 en DH02 zijn aangeduid. Het ter beschikking stellen van de
identiteitsgegevens aan de voorzitter heeft uitsluitend ten doel gehad om vast te kunnen stellen dat
de juiste personen ter zitting als verdachten aanwezig waren, welke vaststelling in het kader van een
goede procesorde noodzakelijk is. Dat maakt die gegevens echter nog niet tot processtukken op de
verstrekking waarvan de nabestaanden of hun advocaten ingevolge het bepaalde in artikel 51b Sv
aanspraak kunnen maken. Dit betekent dat het bepaalde in artikel 51b Sv geen grond oplevert voor
opheffing van de identiteitsafscherming.

Ab b. anderszins in strijd met de wet of het recht

De volgende vraag is of het afschermen van de identiteit van de verdachten anderszins in strijd is met
de wet of met het recht (zoals voortvloeiend uit het bepaalde in artikel 6 van het Europees Verdrag tot
bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden (hierna: EVRM)), zodat reeds
om die reden die afscherming moet worden opgeheven.

De stelling van de raadslieden van de nabestaanden dat de identiteitsafscherming niet kan
plaatsvinden in het kader van een ordemaatregel ter zitting behoeft geen bespreking, nu het hof die
stelling onderschrijft en ook niet gebleken is dat een ordemaatregel als bedoeld de grondslag is
geweest voor de identiteitsafscherming.

De raadslieden van de nabestaanden hebben terecht opgemerkt dat het Wetboek van Strafvordering
niet expliciet een regeling bevat die voorziet in het voeren van een proces met een geanonimiseerde
verdachte als thans aan de orde. Naar het oordeel van het hof sluit dat echter niet uit dat onder
omstandigheden in een strafzaak de identiteit van de verdachte toch kan worden afgeschermd,
wanneer dat na afweging van alle betrokken belangen, waaronder het belang van de persoonlijke
veiligheid van de verdachte, als noodzakelijk moet worden beoordeeld.

Het Openbaar Ministerie heeft kennelijk geoordeeld dat van een dergelijke noodzaak in het
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onderhavige geval sprake was. Naar het oordeel van het hof staat het in artikel 1 Sv neergelegde
legaliteitsbeginsel daar niet aan in de weg. Dit beginsel strekt er primair toe dat een burger moet
worden beschermd tegen willekeurig optreden van de overheid wanneer hij wordt onderworpen aan
een strafvervolging of aan de toepassing van strafvorderlijke dwangmiddelen. Een dergelijk optreden
van de overheid mag niet willekeurig plaatsvinden, maar vereist een wettelijke grondslag. De in het
onderhavige geval toegepaste afscherming van de identiteit van de verdachten raakt dit aspect van
bescherming tegen willekeurig overheidsoptreden niet, integendeel: de verdachten worden juist door
de overheid beschermd.

Naar het oordeel van het hof betekent de onderhavige afscherming van de identiteit van de
verdachten ook niet dat niet meer gesproken kan worden van een openbare behandeling als bedoeld
in artikel 6 lid 1 EVRM. De zaken worden behandeld in een gerechtsgebouw waar geen
toegangsbeperkingen voor individuele burgers of de pers gelden. Publiek en pers kunnen zelf en
direct kennisnemen van alles wat ter zitting wordt gezegd en plaatsvindt. De enige beperking is dat zij
geen rechtstreeks zicht kunnen hebben op de beide verdachten en dat een zekere mate van
stemvervorming bij de verdachten wordt toegepast. Die situatie is niet in meer of mindere mate op
één lijn te stellen met een behandeling achter gesloten deuren of op een locatie waartoe het publiek
geen toegang heeft. Nog steeds is sprake van een openbare behandeling. Slechts de namen van de
verdachten zijn vervangen door de aanduidingen DH01 en DH02.

De door de raadslieden van de nabestaanden gemaakte vergelijking met de positie van bedreigde
getuigen en de op de wet gebaseerde bescherming van die getuigen, gaat naar het oordeel van het
hof niet op. Bij de getuigenbescherming gaat het niet alleen om bescherming van de veiligheid van
getuigen, maar ook om te voorkomen dat getuigen op grond van overwegingen omtrent hun eigen
veiligheid, niet voldoen aan hun verplichting om een betrouwbare bijdrage te leveren aan de
waarheidsvinding. De wettelijke regeling van de getuigenbescherming is niet tot stand gekomen
omdat de intussen gegroeide praktijk van getuigenbescherming in strijd met de wet zou zijn, maar om
de mogelijkheid van getuigenbescherming nader wettelijke vorm te geven en in te kaderen. Dat is ook
van belang met het oog op een uniforme rechtstoepassing. Een en ander heeft tevens geleid tot
Europese en nationale jurisprudentie die beoogt aan de voor verdachten uit de beschermde status
van getuigen voortvloeiende beperkende positie tegemoet te komen (bijvoorbeeld door beperking van
bewijskracht) of die te compenseren. De, in de jurisprudentie nader ingevulde, wettelijke regeling van
de getuigenbescherming strekt dus niet alleen tot bescherming van de belangen van getuigen, maar
ook tot die van verdachten.

Bij de anonimiteit van de verdachten gaat het slechts om het zoveel mogelijk waarborgen van hun
veiligheid (en in casu die van hun gezinsleden), een beperktere doelstelling dus. De noodzaak om in
het geval van getuigenbescherming aan verdachten tegemoet te komen door het stellen van
voorwaarden of het treffen van compenserende maatregelen geldt niet automatisch ook en in
dezelfde mate voor slachtoffers bij anonimiteit van verdachten. Slachtoffers en verdachten bekleden
immers in ons strafproces niet een volledig gelijkwaardige positie: de verdachte is procespartij, het
slachtoffer is slechts procesdeelnemer.

Het gevolg van de identiteitsafscherming kan wel zijn dat de nabestaanden in hun eigen
onderzoeksmogelijkheden worden beperkt.

Het hof stelt vast dat in de loop van het onderhavige proces door de nabestaanden en hun
raadslieden uitgebreid gebruik is gemaakt van de mogelijkheid om eigen onderzoeksbevindingen met
betrekking tot de ten laste gelegde feiten in te brengen. Daarbij zijn tot op heden geen
noemenswaardige beperkingen opgelegd.

Uit de onderbouwing van het verzoek en de ter zitting gegeven toelichting begrijpt het hof dat de
nabestaanden het Openbaar Ministerie verwijten onvoldoende onderzoek naar de achtergrond van de
verdachten te hebben verricht. Bij het kunnen uitoefenen van eigen onderzoeksmogelijkheden gaat
het er volgens de raadslieden van de nabestaanden om dat een daartoe aan te zoeken
onderzoeksbureau kan graven in het leven en het verleden van de verdachten teneinde te bezien of
daar nog omstandigheden worden aangetroffen die bij de bewezenverklaring en/of strafoplegging
zouden moeten worden betrokken. Tevens wordt het van belang geacht dat de nabestaanden ter
zitting de verdachten recht in de ogen kunnen kijken om te zien of bij hen spijt over hun handelen
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bestaat. Het ontbreken van die mogelijkheden betekent volgens de raadslieden van de nabestaanden
een inbreuk op het recht op equality of arms, welk recht volgens hen ook aan slachtoffers, in casu de
nabestaanden, toekomt.

De feitelijke beperkingen van het eigen onderzoek naar het leven en het verleden van de verdachten
zijn naar het oordeel van het hof slechts van betrekkelijke betekenis. De door de raadslieden van de
nabestaanden gebezigde formuleringen als "spookproces", "actieve deelname aan het strafproces
onmogelijk maken", "rechten illusoir maken" en "als procesdeelnemer buiten spel zetten" doen geen
recht aan de ruimte die de nabestaanden en hun raadslieden bij de behandeling in eerste aanleg
geboden is en in hoger beroep geboden wordt. Daarbij moet niet uit het oog worden verloren dat uit
het EVRM en de jurisprudentie van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens niet kan worden
afgeleid dat slachtoffers een positie als procespartij toekomt. Of dat zo is wordt aan het nationale
recht overgelaten. Hier te lande geldt dat nadrukkelijk gekozen is voor een positie als
procesdeelnemer en niet voor een positie als procespartij. Dit betekent dat de rechten en
mogelijkheden die aan het Openbaar Ministerie en de verdachte toekomen, niet automatisch en in per
se dezelfde omvang ook voor de slachtoffers, in casu nabestaanden, gelden. Tegen deze achtergrond
is de onmogelijkheid om te graven in het leven en verleden van de verdachten geen beperking die
ernstig tekort doet aan de rechten van de nabestaanden. Dat deze beperking er is, maakt nog niet
dat gezegd kan worden dat er, jegens de nabestaanden in hun hoedanigheid van benadeelde
partijen, geen sprake is van een fair trial als bedoeld in artikel 6 lid 1 EVRM. De Slachtofferrichtlijn
(Richtlijn 2012/29EU) geeft het slachtoffer het recht op een actieve deelname aan het strafproces. Dat
betekent onder meer dat het slachtoffer bewijselementen kan aanvoeren. De Slachtofferrichtlijn geeft
het slachtoffer echter geen recht op een door het Openbaar Ministerie of de rechter te garanderen
facilitering van eigen onderzoeksmogelijkheden ten behoeve van die bewijsvergaring zonder dat
andere belangen (zoals het recht van de verdachte op bescherming van zijn veiligheid) onder
omstandigheden daaraan in de weg mogen staan. Of jegens de slachtoffers, voor zover zij als
benadeelde partijen optreden, sprake is van een fair trial moet beoordeeld worden tegen de
achtergrond van het proces als geheel. Naar het oordeel van het hof voldoet de procesgang in de
onderhavige zaken, zowel in eerste aanleg als in hoger beroep, met de identiteitsafscherming als
toegepast, aan de eisen die jegens de nabestaanden in hun hoedanigheid van benadeelde partijen
aan een fair trial gesteld mogen worden, zulks gelet op de geboden mogelijkheden van kennisneming
van processtukken, de mogelijkheden van het inbrengen van stukken, de mogelijkheid om ter zitting
standpunten toe te lichten, de bejegening tijdens en rond het proces, en ook overigens.

De conclusie uit het voorgaande is, dat de in de onderhavige zaken toegepaste identiteitsafscherming
noch in strijd is met de wet noch met het recht, zoals het recht op een fair trial als bedoeld in artikel 6
lid 1 EVRM, voor zover van toepassing op de positie van de nabestaanden in hun hoedanigheid van
benadeelde partijen. Een en ander doet evenmin tekort aan de positie die slachtoffers in het
strafproces hebben.

Ad c. de belangenafweging

Zoals hiervoor reeds is aangegeven moet - zeker wanneer bij het toepassen van een
identiteitsafscherming als hier aan de orde niet alleen de belangen van de verdachten maar ook de
belangen van slachtoffers in het geding zijn en indien slachtoffers dat verzoeken - de strafrechter een
oordeel geven over de vraag of de afscherming van de identiteit van de verdachten in het betreffende
geval gerechtvaardigd is en gehandhaafd moet blijven. De strafrechter moet dan, indien de
afscherming niet reeds moet worden opgeheven op de hiervoor besproken gronden onder a en b, alle
betrokken belangen tegen elkaar afwegen. Noch het legaliteitsbeginsel van artikel 1 Sv noch het recht
op een fair trial als bedoeld in artikel 6 lid 1 EVRM dwingt er toe dat daarbij slechts de belangen van de
slachtoffers en niet mede de belangen van de verdachten in aanmerking moeten worden genomen.

Als belangen van de nabestaanden zijn genoemd het beginsel van openbaarheid van het proces, het
recht op equality of arms en het recht op het voorkomen van secundaire victimisatie.

De openbaarheid van het proces en de equality of arms zijn hiervoor reeds besproken.

Ten aanzien van de gestelde secundaire victimisatie hebben de raadslieden van de nabestaanden
erop gewezen (brief mrs. Korver en Lousberg d.d. 5 november 2018), dat de nabestaanden het
onnodig kwetsend vinden dat zij de identiteit van de verdachten niet mogen weten en dat zij niet
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kunnen controleren of de juiste personen terechtstaan.

Het hof kan natuurlijk niet goed beoordelen in hoeverre de nabestaanden zich gekwetst voelen
doordat zij de identiteit van de verdachten niet kennen, maar heeft geen reden om daaraan te
twijfelen. Dat deze omstandigheid, het niet kennen van de identiteit van de verdachten, op zich als
zodanig secundair victimiserend moet worden aangemerkt dat dat noodzaakt om de anonimiteit op te
heffen, acht het hof echter onvoldoende aannemelijk geworden.

De stelling dat de nabestaanden in onzekerheid verkeren of de juiste personen terechtstaan, acht het
hof weinig overtuigend. De controle daarop heeft plaatsgevonden door de voorzitter van het hof, en
het hof heeft ter zitting uitgelegd hoe die controle heeft plaatsgevonden. De verdachten hebben ter
zitting ook bevestigd dat zij de personen zijn die als DH01 en DH02 in de dossiers zijn aangeduid. Er
kan geen redelijke twijfel bestaan over de vraag of de juiste personen terechtstaan. Het hof wijst er
overigens op dat ook in andere strafzaken de identiteit van de personen die als verdachten ter zitting
zijn verschenen door de voorzitter wordt vastgesteld en dat daarbij geen rol voor aanwezige
slachtoffers is weggelegd.

Voorts is in dit verband nog aangevoerd dat de nabestaanden de verdachten in de ogen willen kijken
om te zien of zij spijt hebben van hun handelen. Ook dit argument overtuigt niet: DH01 en DH02 zijn
op dit moment nog slechts verdachten en in rechte is nog niet vastgesteld of, en zo ja, in hoeverre zij
strafrechtelijk verantwoordelijk zijn voor het overlijden van [slachtoffer] .

Als belang van de verdachten is door de verdediging aangeduid de veiligheid van de verdachten en
hun gezinnen, zulks tegen de achtergrond van de ongeregeldheden die zich naar aanleiding van het
onderhavige gebeuren in Den Haag hebben voorgedaan en de bedreigingen die in de richting van de
verdachten en hun gezinnen onder meer via sociale media zijn geuit. Door de verdediging is uitvoerig
gedocumenteerd aangegeven wat deze bedreigingen feitelijk inhielden en op welke wijze die naar
buiten zijn gebracht. Het hof verwijst daarnaar.

Terecht hebben de raadslieden van de nabestaanden erop gewezen dat zich sinds de vonnissen van
de rechtbank geen nieuwe incidenten als bedoeld hebben voorgedaan. Naar het oordeel van het hof
zegt dat echter niet zoveel, omdat sedertdien de onderhavige zaken hebben "stilgelegen" en er
verder relatief weinig publieke aandacht voor is geweest. Het hof heeft begrepen dat bijzondere
bescherming van de verdachten en hun gezinnen nog steeds van toepassing is.

Natuurlijk is het zo dat niet met een grote mate van zekerheid kan worden vastgesteld of zich in
verband met de behandeling in hoger beroep van de onderhavige zaken en/of de afloop van die
behandeling in hoger beroep opnieuw incidenten zullen voordoen waarbij de veiligheid van de
verdachten en hun gezinnen in het gedrang kan komen. Daar staat tegenover dat er ook geen enkele
aanwijzing is dat zulks niet het geval zal zijn. De relatieve "rust" sinds de vonnissen van de rechtbank
is daarvoor, zoals gezegd, geen redelijke indicatie, noch voor het een noch voor het ander.

Het hof hecht er overigens aan te vermelden dat er geen enkele aanleiding is om aan te nemen dat de
voor de verdachten mogelijk bedreigende situaties van de nabestaanden afkomstig zijn of zijn
geweest of dat door hen daartoe is aangezet.

De vraag is of de kans op nieuwe, voor de verdachten bedreigende, situaties zwaarder moet wegen
dan het hiervoor beschreven belang van de nabestaanden bij het opheffen van de
identiteitsafscherming. Het hof bestempelt die kans thans niet als irreëel, maar realiseert zich dat voor
die inschatting geen harde onderbouwing kan worden gegeven. Het hof is echter van oordeel dat de
persoonlijke belangen van de verdachten vereisen dat onnodige risico's worden vermeden. Het hof is
van oordeel dat, gelet op de naar het oordeel van het hof niet al te grote beperkingen die de
identiteitsafscherming voor de rechten van de nabestaanden oplevert zoals in het vorenstaande door
het hof is besproken, het belang van het zoveel mogelijk waarborgen van de veiligheid van de
verdachten en hun gezinnen zwaarder moet wegen. Niet valt overigens in te zien dat ook het
veiligheidsbelang van de gezinnen van de verdachten niet zou mogen worden meegewogen, nu de
bedreigingen die hebben plaatsgevonden uitdrukkelijk ook tot die gezinnen waren gericht.

De mogelijkheid van het gedeeltelijk, namelijk uitsluitend voor de raadslieden van de nabestaanden,
opheffen van die afscherming biedt, gelet op de onderzoeksdoeleinden ten behoeve waarvan
opheffing van de identiteitsafscherming wordt verzocht, naar het oordeel van het hof onvoldoende
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waarborg voor de veiligheid van de verdachten en hun gezinnen.

Conclusie

De conclusie van al het voorgaande is dat bij de behandeling in hoger beroep de afscherming van de
identiteit van de verdachten in stand zal blijven op de wijze zoals die tot nu toe heeft
plaatsgevonden.’

13. Uit het proces-verbaal van het onderzoek ter terechtzitting in hoger beroep, gehouden op 1, 3, 8,
9 en 10 april 2019 blijkt dat het gerechtshof op 1 april 2019 wederom heeft beslist dat de identiteit
van de verdachte afgeschermd blijft (p. 3-4).

14. De conclusie van plv. P-G Langemeijer waar tijdens het onderzoek ter terechtzitting door het
Openbaar Ministerie naar is verwezen, ging vooraf aan HR 28 september 2018,
ECLI:NL:HR:2018:1806, NJ 2019/413 m.nt. Krans en Kooijmans. Daarin stond een vordering van de
nabestaanden centraal om de Staat te bevelen de namen van de vijf betrokken agenten aan hen te
verstrekken. De civiele kamer van Uw Raad oordeelde in dat arrest dat de aanvullende
rechtsbescherming door de burgerlijke rechter geen betrekking heeft op voorzieningen die partijen
uitsluitend verlangen met het oog op de procesvoering in de rechtsgang bij een andere rechter.
Partijen zijn in die rechtsgang aangewezen op de voor die rechtsgang geldende regels en
mogelijkheden. Het was volgens Uw Raad aan de rechter in die rechtsgang om te beslissen over, kort
gezegd, de uitleg en toepassing van die regels en mogelijkheden (rov. 3.5.3).

15. Zoals aangegeven is namens één van de benadeelde partijen een middel ingediend dat
betrekking heeft op de omstandigheid dat de verdachte in het bestreden arrest als DH01 is
aangeduid. Dat middel bespreek ik verderop in deze conclusie. Ambtshalve maak ik enkele
opmerkingen over de vraag of de afscherming van de identiteit van de verdachte in de strafzaak zich
verdraagt met de artikelen 2 en 6 EVRM en de Slachtofferrichtlijn. Ik neem daarbij in aanmerking dat
de nabestaanden niet over eventuele onverenigbaarheid met die artikelen en richtlijn kunnen klagen
en dat de verdachte (evenals het Openbaar Ministerie) daar in een geval als het onderhavige niet
over zal klagen.

16. De Slachtofferrichtlijn heeft tot doel ervoor te zorgen dat slachtoffers van strafbare feiten
passende informatie, ondersteuning en bescherming krijgen en aan de strafprocedure kunnen
deelnemen (art. 1).6 Uit de richtlijn volgt niet dat de naam van de verdachte behoort tot de informatie
waar het slachtoffer recht op heeft (hoofdstuk 2). De lidstaten dienen ervoor te zorgen dat het
slachtoffer ‘bewijselementen kan aanvoeren’ (art. 10). Of deze bepaling meebrengt dat de overheid
de naam van de verdachte (indien deze bij de overheid bekend is) aan het slachtoffer bekend moet
maken teneinde het slachtoffer (beter) in staat te stellen zelf bewijsmateriaal te vergaren, is volgens
Langemeijer (voornoemde conclusie, randnummer 2.46) een vraag van uitleg die aan het Hof van
Justitie kan worden voorgelegd. Een beslissing op dit punt en daarmee een prejudiciële vraag is in dit
stadium van de procedure in de onderhavige zaak naar het mij voorkomt niet noodzakelijk. Ik neem
daarbij in aanmerking dat de verdachte is veroordeeld wegens het meer subsidiair tenlastegelegde.
Ook als de richtlijn ertoe zou verplichten het slachtoffer in een geval als het onderhavige op de hoogte
te brengen met de naam van de verdachte teneinde het slachtoffer in staat te stellen bewijsmateriaal
tegen de verdachte te vergaren, ontbreekt belang bij – ambtshalve – cassatie.7 Ik teken voorts aan
dat er sterke argumenten zijn voor ontkennende beantwoording van de gestelde vraag. De richtlijn
spreekt – in het verlengde van het recht om te worden gehoord – van het recht om bewijselementen
aan te voeren, niet van een recht om bewijs te vergaren. Zo begrijp ik ook het hof, dat overweegt dat
de Slachtofferrichtlijn het slachtoffer geen recht geeft op ‘facilitering van eigen
onderzoeksmogelijkheden’ ten behoeve van bewijsgaring zonder dat andere belangen onder
omstandigheden daaraan in de weg mogen staan. Daar komt bij dat het tweede lid bepaalt dat de
procedurevoorschriften op grond waarvan het slachtoffer bewijselementen kan aanvoeren door het
nationale recht worden bepaald. Ik wijs er ten slotte op dat de considerans van de Slachtofferrichtlijn
inhoudt dat de richtlijn ‘de rechten van de dader onverlet’ laat (nr. 128) en dat de lidstaten niet mogen
worden verplicht informatie te verstrekken indien het vrijgeven ervan ‘een bepaalde zaak of persoon
kan schaden’ (nr. 28).
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17. Art. 2 EVRM geeft nabestaanden van een slachtoffer dat is omgekomen door politiegeweld recht
op informatie. Het EHRM heeft overwogen dat ‘the investigation must be accessible to the victim’s family
to the extent necessary to safeguard their legitimate interests. There must also be a sufficient element of
public scrutiny of the investigation, the degree of which may vary from case to case’.9In deze formulering,
die de toegang tot informatie koppelt aan legitimate interests, ligt al een beperking besloten. Daar
komt bij dat, zoals Langemeijer in voormelde conclusie aangeeft (randnummer 2.17), ‘een uit art. 2
EVRM voortvloeiende aanspraak van de nabestaanden jegens de Staat op informatie (kan) komen te
staan tegenover een uit art. 2 EVRM voortvloeiende aanspraak van de verdachte en zijn familie op
bescherming van hun recht op leven’. Het hof weegt de belangen van de nabestaanden in de
onderhavige zaak af tegen ‘het belang van het zoveel mogelijk waarborgen van de veiligheid van de
verdachten en hun gezinnen’. Al met al ligt in art. 2 EVRM, bij de huidige stand van de rechtspraak van
het EHRM, naar het mij voorkomt niet het recht besloten om in een geval als het onderhavige
voorafgaand aan of tijdens het strafproces op de hoogte te worden gebracht met de identiteit van de
verdachte.

18. Kooijmans werpt in zijn NJ-noot de vraag op ‘of een slachtoffer – zijnde een procesdeelnemer, niet
een procespartij – überhaupt aan art. 6 EVRM een eigen algemene (…) aanspraak van een eerlijk
proces in de strafzaak tegen de verdachte kan ontlenen, ook in situaties waarin het slachtoffer zich
niet als benadeelde partij heeft gevoegd en er (bijgevolg) geen sprake is van (in de terminologie van
art. 6 EVRM) het vaststellen van zijn burgerlijke rechten en verplichtingen’. Vanzelfsprekend acht hij
dat niet. Daar komt bij dat, zelfs als het slachtoffer aan art. 6 EVRM een aanspraak zou kunnen
ontlenen om op de hoogte te worden gebracht met de identiteit van de verdachte, nog niet gezegd is
dat deze aanspraak zich vertaalt in een absoluut verbod op afscherming van diens identiteit. Uit
rechtspraak van het EHRM inzake art. 6 EVRM volgt dat bij getuigenverzoeken de belangen van de
verdachte worden afgewogen tegen die van de getuige.10 Daarbij past dat in zaken als de
onderhavige de belangen van de verdachte bij afscherming van zijn identiteit betrokken worden bij de
invulling van de eisen die een fair hearing stelt.

19. Wat de eis van openbaarheid betreft, geldt dat het EHRM daarin een waarborg voor ‘litigants’ ziet
tegen ‘the secret administration of justice with no public scrutiny’. Het EHRM legt een verband met de
bredere eis van een fair trial: ‘By rendering the administration of justice transparent, publicity contributes
to the achievement of the aim of Article 6 § 1, namely a fair trial’.11In de onderhavige strafzaak heeft de
verdachte gemotiveerd verzocht om het afschermen van zijn identiteit. Daar komt bij dat, zoals het hof
heeft overwogen, het ontnemen van rechtstreeks zicht op beide verdachten en toepassing van
stemvervorming ‘niet in meer of mindere mate op één lijn te stellen (is) met een behandeling achter
gesloten deuren of op een locatie waartoe het publiek geen toegang heeft’.

20. Al met al meen ik dat bij de huidige stand van zaken niet gezegd kan worden dat de afscherming
van de identiteit van de verdachte in de onderhavige strafzaak in strijd komt met het EVRM of andere
internationale rechtsinstrumenten.

De ontvankelijkheid van het cassatieberoep

21. In samenhang met de beslissing tot afscherming van de identiteit van de verdachte dient zich de
vraag aan of de verdachte in zijn cassatieberoep kan worden ontvangen. Uw Raad heeft in HR 27
februari 2001, ECLI:NL:HR:2001:AB0259, NJ 2001/499 m.nt. Schalken, rov. 3.7 overwogen ‘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 persoonsgegevens’.

22. In HR 23 april 2019, ECLI:NL:HR:2019:660, NJ 2019/337 m.nt. Vellinga heeft Uw Raad evenwel een
uitzondering op deze regel aanvaard. Dit arrest houdt inzake de ontvankelijkheid van het
cassatieberoep de volgende overwegingen in:

‘2.1. 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
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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 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."

2.2. 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. (...)"

2.3. 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.’

23. Ook in de onderhavige zaak blijkt uit de processen-verbaal van het onderzoek ter terechtzitting in
eerste aanleg en hoger beroep dat de verdachte een opsporingsambtenaar is. Zowel in eerste aanleg
als in hoger beroep is de identiteit van de verdachte om veiligheidsredenen afgeschermd, en is tegen
die achtergrond een codenummer vermeld in de dagvaarding/oproeping. De bij dit codenummer
behorende persoonsgegevens zijn voorts bekend en verifieerbaar bij de politie en bij de justitiële
autoriteiten. Ik wijs er in dit verband op dat de voorzitter van het gerechtshof ten behoeve van de
controle van de identiteit van de verdachte aan het Openbaar Ministerie heeft gevraagd om de
identiteitsgegevens van beide verdachten vertrouwelijk aan hem te verstrekken en dat aan dat
verzoek voldaan is. Bij de gedingstukken bevindt zich voorts een proces-verbaal van bevindingen d.d.
10 februari 2020 waarin R.A.E. van Noort, advocaat-generaal, relateert dat de persoonsgegevens van
de man die onder nummer DH01 beroep in cassatie heeft ingesteld bij hem bekend zijn en dat hij
verklaart dat dit dezelfde persoon is ‘die bij het Hof Den Haag terecht heeft gestaan en ten aanzien
van wie het arrest van 19 juni 2019 met ressortsnummer 22/000128-18 is gewezen’. Nu sprake is van
een verdachte wiens persoonsgegevens via het codenummer bekend zijn bij de justitiële autoriteiten,
kan de verdachte worden ontvangen in het onder dit codenummer ingestelde beroep.

24. Ik wijs er daarbij nog op dat het arrest van Uw Raad van 27 februari 2001 een breuk betekende
met eerdere rechtspraak. Voordien ging Uw Raad ervan uit dat de verdachte die onder een andere
aanduiding dan zijn naam was veroordeeld onder diezelfde aanduiding een rechtsmiddel kon
aanwenden, ‘mits kan worden vastgesteld dat degene namens wie het beroep is ingesteld dezelfde is
als degene die daartoe gerechtigd was’.12 Dat Uw Raad in het arrest uit 2001 brak met eerdere
rechtspraak, was gebaseerd op enkele nader omschreven ‘bezwaren’ die naar het oordeel van Uw
Raad waren verbonden aan het anoniem aanwenden van rechtsmiddelen. Een bezwaar tegen de
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regel 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 persoonsgegevens’ is evenwel dat de waarborgen voor juiste en
aanvaardbare beslissingen en het bevorderen van rechtseenheid die in het stelsel van rechtsmiddelen
besloten liggen, buiten toepassing blijven. Dat is een zwaarwegend bezwaar; zo bezien komt het mij
voor dat de regel die het anoniem aanwenden van rechtsmiddelen uitsluit eerder heroverweging
verdient dan de uitzondering op die regel die in de onderhavige zaak aan de orde is.13

25. Het cassatieberoep is ontvankelijk.

Het bestreden arrest

26. Ten laste van de verdachte is bewezenverklaard dat:

‘hij op 27 juni 2015 te ’s-Gravenhage [slachtoffer] heeft mishandeld, door met kracht gedurende enige
tijd de nek/hals van die [slachtoffer] (met een arm) af te klemmen, terwijl het feit de dood ten gevolge
heeft gehad.’

27. Het bestreden arrest houdt onder meer het volgende in (met weglating van voetnoten):14

‘Korte uiteenzetting van de feiten

10. Op 27 juni 2015 vond in het Zuiderpark te Den Haag het muziekfestival "Night at the Park" plaats.
Een van de bezoekers van dit evenement was [slachtoffer] (verder: [slachtoffer] ). DH01 en DH02
waren aldaar werkzaam als politieagent, net als de hierna nog te noemen DH03, DH04, DH05 en
[verbalisant 1] .

De situatie voor de aanhouding

11. Rond 22.00 uur bevond [slachtoffer] zich bij een van de uitgangen van het festivalterrein.
Meerdere getuigen leidden uit het gedrag van [slachtoffer] af dat hij onder invloed was van
alcoholische drank; hij was onvast ter been en liep wankelend, van links naar rechts. [slachtoffer] riep
herhaaldelijk dat hij een (vuur)wapen had. Hij greep daarbij meerdere malen naar zijn kruis.
Betrokken agenten die later als getuige zijn gehoord omschrijven het gedrag van [slachtoffer] op dat
moment als agressief, bedreigend en provocerend. [slachtoffer] gaf geen gevolg aan meerdere
verzoeken van de politie om te stoppen met het schreeuwen dat hij een (vuur)wapen had en om het
festivalterrein te verlaten. Hij trok zich los van mensen, niet zijnde politieagenten, die hem naar de
uitgang van het terrein probeerden te begeleiden.

De aanhouding

12. Het gedrag van [slachtoffer] trok op een gegeven moment de aandacht van DH01 en DH02, die
zich op dat moment in een ME-bus bevonden. Zij zijn toen achtereenvolgens de ME-bus uitgestapt,
eerst DH02 en even later DH01. Op een gegeven moment besloot de politie [slachtoffer] aan te
houden. DH02 pakte [slachtoffer] bij zijn linker arm met twee handen vast en zei toen tegen
[slachtoffer] dat hij was aangehouden. DH02 heeft verklaard dat [slachtoffer] zo tegenwerkte dat
DH02 voor zijn gevoel van de grond werd opgetild. DH02 liet los, deed een stap achteruit en stapte
weer in met de bedoeling [slachtoffer] via een heupworp op de grond te krijgen. Volgens DH02 had
dat weinig effect. Het lukte hem niet [slachtoffer] op de grond te krijgen. Hij riep toen dat [slachtoffer]
naar de grond moest worden gewerkt. Omdat DH02 niet zeker wist of [slachtoffer] een vuurwapen bij
zich had, wilde DH02 hem op de grond onder controle krijgen. Hij heeft [slachtoffer] een knietje tegen
zijn dijbeen gegeven.

13. DH03 zag dat [slachtoffer] zich verweerde tegen de greep van DH02. Hij draaide met zijn arm om
uit de greep los te komen. DH03 zag dat [slachtoffer] niet naar de grond wilde. DH05 zag dat DH02
[slachtoffer] bij de linkerzijde pakte en dat [verbalisant 1] hem bij de rechterzijde pakte. Hij hoorde
dat er werd geroepen: "je bent aangehouden". Hij zag dat [slachtoffer] verzet pleegde en hoorde dat
er werd geroepen dat hij moest meewerken. [slachtoffer] trok zich echter los en draaide met zijn
bovenlichaam de andere kant op dan de agenten hem trachtten te bewegen.

14. DH01 zag dat [slachtoffer] door [verbalisant 1] en DH02 bij de armen werd vastgegrepen, waarna
[slachtoffer] zich probeerde los te trekken. Hij trok met veel kracht in een andere richting dan waarin
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DH02 en [verbalisant 1] trokken. DH01 besloot toen een balans verstorende techniek toe te passen.
Hij pakte [slachtoffer] achter zijn hoofd in zijn nek en trok hem naar voren. [slachtoffer] raakte
hierdoor uit zijn evenwicht en kwam met zijn borst op de grond te liggen.

Het verdere verloop

15. Nadat [slachtoffer] op de grond was beland, heeft een aantal politieagenten geweld gebruikt om
de aanhouding te bewerkstelligen. Hieronder zal nader worden ingegaan op het door DH01 en DH02
gebruikte geweld. [slachtoffer] is uiteindelijk buiten bewustzijn geraakt en vervolgens naar het nabij
gelegen politiebureau Zuiderpark vervoerd in de door DH01 bestuurde ME-bus. Aldaar werd hij door
agenten en later door ambulancepersoneel gereanimeerd. Een dag later is [slachtoffer] in het
ziekenhuis overleden.

Overwegingen met betrekking tot de ten laste gelegde feiten

De ten laste gelegde geweldshandelingen

16. Zoals hiervoor reeds is aangegeven is bij de aanhouding van [slachtoffer] door de politieagenten
die daarbij betrokken waren geweld gebruikt. Voor de beoordeling van de strafzaken tegen de
verdachte DH01 en zijn medeverdachte DH02 is in de eerste plaats van belang dat wordt vastgesteld
welke van de in de tenlastelegging genoemde geweldshandelingen feitelijk zijn verricht (en daarmee
bewezen kunnen worden geacht). In de tenlastelegging zijn niet alle geweldshandelingen opgenomen
waarvan uit het dossier kan worden afgeleid dat die mogelijk hebben plaatsgevonden. De wel in de
tenlastelegging opgenomen geweldshandelingen - waar het hof zich dan ook verder op zal
concentreren - zijn niet alle door beide verdachten DH01 en DH02 verricht, maar worden wel via de
constructie van het medeplegen aan hen beiden verweten.

17. Het gaat om de volgende handelingen:

a. het gedurende enige tijd [slachtoffer] op zijn buik tegen de grond houden en (met kracht) tegen/op
het lichaam van [slachtoffer] duwen en/of drukken;

b. het (met kracht) gedurende enige tijd de nek/hals van [slachtoffer] (met een arm) afklemmen;

c. het (met kracht) al dan niet met gebalde vuist tegen de neus, althans tegen het gezicht, van
[slachtoffer] slaan;

d. het in het gelaat van [slachtoffer] wrijven van pepperspray.

18. Uit het dossier en het onderzoek ter terechtzitting is gebleken dat de feitelijke handelingen als
onder b. aangeduid aan DH01 moeten worden toegeschreven.

Uit het dossier en het onderzoek ter terechtzitting is tevens gebleken dat de onder a., c. en d.
aangeduide feitelijke handelingen niet door DH01 zijn verricht, maar aan DH02 moeten worden
toegeschreven.

Aan het vorenstaande doet niet af, zoals hiervoor reeds is aangegeven, dat alle in de tenlastelegging
omschreven handelingen (a. tot en met d.) aan de beide verdachten worden verweten via de
constructie van het medeplegen.

Beoordelingskader van de rechtmatigheid van de geweldshandelingen

Wettelijk kader

19. In artikel 3 van de Politiewet 2012 is de politietaak neergelegd. Dit artikel luidt:

De politie heeft tot taak in ondergeschiktheid aan het bevoegd gezag en in overeenstemming met de
geldende rechtsregels te zorgen voor de daadwerkelijke handhaving van de rechtsorde en het verlenen van
hulp aan hen die deze behoeven.

20. Om deze taak naar behoren te kunnen uitoefenen, is het gebruik van geweld soms noodzakelijk.
Dit hoort bij het daadkrachtige optreden dat van de politie wordt verlangd. De bevoegdheid van de
politie om geweld te gebruiken is neergelegd in artikel 7 van de Politiewet 2012, welk artikel, voor
zover hier van belang, als volgt luidt:

Lid 1

De ambtenaar van politie die is aangesteld voor de uitvoering van de politietaak, is bevoegd in de
rechtmatige uitoefening van zijn bediening geweld of vrijheidsbeperkende middelen te gebruiken, wanneer
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het daarmee beoogde doel dit, mede gelet op de aan het gebruik hiervan verbonden gevaren, rechtvaardigt
en dat doel niet op een andere wijze kan worden bereikt. Aan het gebruik van geweld gaat zo mogelijk een
waarschuwing vooraf.

Lid 5

De uitoefening van de bevoegdheden, bedoeld in het eerste (...) lid, dient in verhouding tot het beoogde doel
redelijk en gematigd te zijn.

21. Ten aanzien van het gebruik van een aantal geweldsmiddelen zijn nadere regels gesteld in de
Ambtsinstructie voor de politie, de Koninklijke Marechaussee en andere opsporingsambtenaren
(hierna: de Ambtsinstructie).

Toetsingskader

22. Politieagenten zijn niet alleen bevoegd om geweld te gebruiken in de uitvoering van hun
maatschappelijke taak, maar in voorkomende gevallen wordt dit ook van hen verwacht wanneer de
noodzaak hiertoe bestaat. Waar een ander bij gevaarlijke situaties kan terugtreden om te voorkomen
dat hij geweld zal gebruiken, wordt van een agent juist verwacht dat hij in die situaties optreedt en
actie onderneemt.

23. Het hof stelt evenals de rechtbank voorop dat de zojuist weergegeven wettelijke regeling aan de
politie, voor zover die optreedt in de rechtmatige uitoefening van de bediening, een grote mate van
vrijheid toekent om jegens (andere) deelnemers aan de maatschappij geweld te gebruiken. Die
vrijheid is evenwel niet onbeperkt, omdat de grenzen van proportionaliteit en subsidiariteit niet mogen
worden overschreden. Indien die grenzen wel worden overschreden, is sprake van onrechtmatig
geweldgebruik en komt in het kader van een strafrechtelijke vervolging aan de politiefunctionaris geen
beroep (meer) toe op een rechtvaardigingsgrond. Het oordeel daaromtrent is voorbehouden aan de
strafrechter.

24. In het voetspoor van hetgeen daarover is neergelegd in rechterlijke beslissingen (Hof Den Haag
17 november 2016, ECLI:NL:GHDHA:2016:3418 en Rechtbank Den Haag 2 december 2016,
ECLI:NL:RBDHA:2016:14520) neemt het hof evenals de rechtbank verder als uitgangspunt dat bij de
strafrechtelijke beoordeling van opsporingshandelingen van politieagenten in functie
terughoudendheid moet worden betracht. Beoordeeld dient te worden of het toegepaste geweld aan
de eisen van proportionaliteit en subsidiariteit voldoet, niet of de politieagent redelijkerwijs een
andere keuze had kunnen maken of dat een andere keuze voor de hand had gelegen.

De aan DH02 verweten geweldshandelingen

Ad a.: het tegen de grond houden

25. Op grond van de diverse verklaringen die zijn afgelegd door de agenten die bij de aanhouding zijn
betrokken, kan als vaststaand worden aangenomen dat het steeds de bedoeling is geweest om
[slachtoffer] , toen die zich tegen zijn aanhouding bleek te verzetten, naar de grond te brengen en
hem, ondanks zijn verzet daartegen, op de grond te houden. Het hof heeft op de ter terechtzitting
getoonde beelden waargenomen dat van handelingen bedoeld om [slachtoffer] op de grond te
houden (ook) in de laatste minuut van de aanhouding nog sprake was. DH02 heeft daarover zelf
verklaard dat [slachtoffer] , die op zijn buik op de grond lag, zich verzette tegen het boeien en dat hij,
DH02, op een zeker moment ook naast hem op de grond zat, waarbij hij zijn rechterknie hoog op zijn
schouderblad drukte. Van verdergaande (gewelds)handelingen van DH02 in het kader van het op de
grond houden van [slachtoffer] is niet gebleken. Het hof acht dan ook niet meer en anders bewezen
dan waarover DH02 verklaart, te weten dat hij gedurende enige tijd [slachtoffer] op zijn buik tegen de
grond heeft gehouden en tegen het lichaam heeft geduwd.

Ad c.: het slaan tegen de neus/het gezicht

26. DH02 heeft in alle door hem afgelegde verklaringen erkend dat hij [slachtoffer] tijdens de
aanhouding tweemaal met zijn tot vuist gebalde rechterhand heeft geslagen op de rechterwang. Het
hof acht dit dan ook bewezen. Er zijn geen aanwijzingen dat dit met meer dan normale kracht is
gebeurd. Voor het slaan door DH02 of een van de andere agenten op de neus van [slachtoffer] is
geen bewijs voorhanden. Weliswaar is bij de sectie een bloeduitstorting op de neus van [slachtoffer]
geconstateerd, maar die is niet noodzakelijkerwijs te wijten aan het (opzettelijk) slaan. Niet kan
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worden uitgesloten dat deze bloeduitstorting op andere wijze is ontstaan, bijvoorbeeld tijdens de
worsteling en/of het op de grond houden van [slachtoffer] en/of als gevolg van de handelingen die na
de aanhouding in het kader van het vervoer en de reanimatie hebben plaatsgevonden.

Ad d.: het in het gelaat wrijven van pepperspray

27. Zowel in zijn tegenover de politie als tegenover de rechter-commissaris afgelegde verklaringen
heeft DH02 verklaard dat hij bij de aanhouding pepperspray op zijn (eigen) hand heeft gesproeid en
deze vervolgens in het gelaat van [slachtoffer] heeft gewreven. Daarmee is ook dit onderdeel van de
aan DH02 verweten geweldshandelingen bewezen.

De beoordeling van de rechtmatigheid van de door DH02 verrichte handelingen

De feitelijke situatie

28. Gelet op de hiervoor omschreven situatie (paragraaf 11-12) bestond er voldoende reden om
[slachtoffer] aan te houden. Er is geen specifiek aanhoudingsproces-verbaal opgemaakt. Naar het
oordeel van het hof kan in het midden worden gelaten op basis van de verdenking van welk strafbaar
feit (te denken valt aan verstoring van de openbare orde of bedreiging) dit uiteindelijk is gebeurd. Het
hof acht de aanhouding in elk geval rechtmatig. De agenten, onder wie DH01 en DH02, waren in
zoverre in de rechtmatige uitoefening van hun bediening.

29. Gebleken is dat [slachtoffer] zich met kracht tegen zijn aanhouding heeft verzet. Dat is ook niet
betwist. Toen [slachtoffer] niet wilde meewerken aan zijn aanhouding is hij naar de grond gebracht,
waarna een worsteling ontstond waarbij uiteindelijk vijf agenten betrokken waren. [slachtoffer] bleek
erg sterk te zijn en het kostte de agenten grote moeite om hem op de grond te houden. Hij hield zijn
armen onder zich zodat het niet goed lukte om hem te boeien. Hij leek ongevoelig voor de pijnprikkels
die hem werden toegediend. De verdachten DH01 en DH02 hebben hierover verklaard en bevestiging
daarvan kan worden gevonden in de verklaring van de andere agenten DH03, DH04 en DH05.

30. Door omstanders zijn van de worsteling videobeelden gemaakt. Deze beelden, zowel in scherpere
als in minder scherpe kwaliteit en zowel in geblurde als in ongeblurde vorm, bevinden zich in het
dossier en zijn ook ter terechtzitting getoond.

31. Het hof stelt vast dat het begin van de aanhouding en de worsteling niet op de beelden te zien is.
Hoe lang de worsteling al aan de gang was vóór de eerste beelden (het hof zal deze fase verder
aanduiden als de eerste fase), kan niet met zekerheid worden vastgesteld. DH01 weet niet hoe lang
dat was, maar minuten lijkt hem wel erg lang. Volgens DH02 was dit misschien enkele minuten. Voor
zover de worsteling wel op de beelden te zien is (verder: de tweede fase), duurde deze ongeveer één
minuut en vijftien seconden. Uit de beelden kan worden afgeleid dat het verzet van [slachtoffer] tot
het einde van worsteling lijkt voort te duren.

Beoordeling van de onder a. aangeduide geweldshandelingen van DH02 (op de grond drukken)

32. Het hof is met de rechtbank van oordeel dat het op de buik tegen de grond houden en tegen het
lichaam van [slachtoffer] duwen geweldshandelingen zijn die, gelet op het verzet van [slachtoffer] en
de noodzaak om hem in verband hiermee tegen de grond te houden, voldoen aan de eisen van
proportionaliteit en subsidiariteit. Die handelingen waren daarom rechtmatig.

Beoordeling van de onder c. en d. aangeduide geweldshandelingen van DH02 (slaan/stompen in het gezicht
en pepperspray)

33. DH02 heeft verklaard dat de door hem verrichte geweldshandelingen aangeduid onder c. en d.
hebben plaatsgevonden tijdens het begin van de aanhouding, vóór het moment vanaf welke er
beelden zijn. Dat was dus in de hiervoor aangeduide eerste fase. Bestudering van de beelden (de
tweede fase) leert dat daarop niet te zien is dat DH02 [slachtoffer] in het gelaat slaat of stompt en
evenmin dat hij pepperspray bij [slachtoffer] in het gezicht wrijft. Dat past dus bij hetgeen DH02 heeft
verklaard over het moment dat hij deze handelingen verrichtte. Het dossier bevat geen verklaringen
van derden (politiefunctionarissen of burgergetuigen) die aanleiding geven om te twijfelen aan
hetgeen DH02 heeft verklaard over het moment waarop hij [slachtoffer] in het gezicht heeft geslagen
of gestompt en pepperspray heeft gebruikt. Het hof gaat er dus van uit dat een en ander heeft
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plaatsgevonden in de eerste fase van de aanhouding. Het vaststellen van het bedoelde moment is van
belang omdat de proportionaliteit en subsidiariteit van de omschreven handelingen moet worden
beoordeeld naar de situatie op dat moment. De uitkomst van die beoordeling kan niet afhankelijk zijn
van eventuele gebeurtenissen nadien.

34. Op grond van het voorliggende dossier moet worden aangenomen dat de bedoelde
geweldshandelingen (slaan of stompen in het gezicht en gebruik van pepperspray) hebben
plaatsgevonden kort nadat [slachtoffer] naar de grond was gebracht, terwijl geprobeerd werd hem
onder controle te krijgen en te boeien, hetgeen door het verzet van [slachtoffer] niet lukte. Of DH01
op dat moment het hoofd van [slachtoffer] had omklemd of dat inmiddels sprake was van een
omklemming van de nek, kan niet met zekerheid worden gezegd. DH02 heeft verklaard dat DH01 op
dat moment probeerde controle te krijgen over het hoofd van [slachtoffer] . Volgens DH01 was er op
dat moment slechts sprake van een hoofdklem. Daar staat tegenover dat diverse getuigen hebben
verklaard dat de arm van DH01 om de nek van [slachtoffer] zat, zij het dat niet steeds expliciet is
aangegeven vanaf welk moment in de worsteling zij dat precies hebben gezien. Wat daar ook van zij,
het hof stelt vast dat de beide genoemde geweldshandelingen van DH02 hebben plaatsgevonden in
de eerste fase van de worsteling op een moment dat DH01 het hoofd of de nek van [slachtoffer]
omklemd had teneinde hem onder controle te krijgen. Naar het oordeel van het hof kan niet worden
vastgesteld dat de feitelijke situatie op dát moment zo was dat ieder verder geweld op het hoofd van
[slachtoffer] zonder meer als buitenproportioneel zou moeten worden aangemerkt.

35. De bedoelde geweldshandelingen kunnen zoals zojuist is aangegeven niet worden aangemerkt
als uitingen van buitenproportioneel geweld. Aan een en ander doet niet af, dat DH01 op dat moment
het hoofd of de nek van [slachtoffer] had omklemd. Wanneer de onder c. en d. aangeduide
geweldshandelingen van DH02 zouden hebben plaatsgevonden in een (veel) latere fase van de
worsteling, toen de omklemming van het hoofd dan wel de nek van [slachtoffer] al geruime tijd had
geduurd, zou daarover zeer wel anders geoordeeld kunnen worden, maar aan die beoordeling komt
het hof niet toe nu ervan wordt uitgegaan dat die handelingen hebben plaatsgevonden in de
beginfase van de worsteling. Op dat moment was het handelen van DH02 niet buitenproportioneel en
dat verandert niet door eventuele gebeurtenissen nadien.

De beide bedoelde geweldshandelingen hebben naar het oordeel van het hof plaatsgevonden op een
moment in de worsteling dat zij effectief zouden kunnen bijdragen aan het snel breken van het verzet
van [slachtoffer] . Zij kunnen dus als doelmatig worden aangemerkt en voldoen daarom ook aan het
vereiste van subsidiariteit.

36. Op grond van het vorenstaande is het hof, anders dan het Openbaar Ministerie en de rechtbank,
van oordeel dat ook de onder c. en d. aangeduide geweldshandelingen van DH02 als rechtmatig
moeten worden bestempeld.

De door DH01 verrichte geweldshandelingen

37. Op grond van het dossier en het onderzoek ter terechtzitting kan worden aangenomen dat DH01,
teneinde te helpen de aanhouding van [slachtoffer] te realiseren al bij het begin van de
schermutseling tussen [slachtoffer] en de agenten het hoofd van [slachtoffer] heeft omvat, hem naar
de grond heeft getrokken en het hoofd en/of de nek niet meer heeft losgelaten tot het moment dat
[slachtoffer] geboeid was en op dat moment zijn verzet tegen de aanhouding staakte. Allereerst is
aan de orde de vraag of op enig moment sprake is geweest van het gedurende enige tijd (met kracht)
afklemmen (met een arm) van de nek/hals van [slachtoffer] , zoals ten laste gelegd.

Hoofdomvatting: algemeen

38. De term 'nekklem' is niet eenduidig. Er worden verschillende technieken mee aangeduid waarbij de
nek van een persoon wordt omvat (nekomvatting). Daarbij kan het gaan om het omvatten van de nek
als controletechniek. In dat geval kan de arm om de achterkant of zijkant van de nek worden geslagen
waarmee als het ware het hoofd onder de arm wordt genomen. Daarmee wordt de bewegingsvrijheid
van het hoofd, en daarmee van de gehele persoon, ingeperkt. Door het hoofd naar beneden te
trekken, dwingt de uitvoerder de betrokkene naar de grond. Dit is een elementaire worsteltechniek.

39. Een nekomvatting kan ook worden gebruikt als verwurgingstechniek, waarbij sprake is van twee
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typen verwurging: bloedverwurging en luchtverwurging. Als één van de halsslagaders die zich aan
beide zijkanten van de hals bevinden wordt afgekneld, vindt er een bloedverwurging plaats. Er
stroomt dan minder bloed naar de hersenen. De uitvoerder kan van achteren met de arm de voorkant
van de nek van de betrokkene omvatten. Wanneer deze omvatting zodanig wordt uitgevoerd dat met
onder- en bovenarm in een soort V-vorm beide halsslagaders worden dichtgeknepen, wordt de
bloedtoevoer naar het hoofd bijna geheel gestremd. Als dat gebeurt in het kader van een aanhouding
met verzet, verliest de betrokkene daardoor na drie tot vijf seconden het bewustzijn, wat de
mogelijkheid geeft over te gaan tot het boeien van de handen.

40. De uitvoerder kan de nek ook zodanig met de arm omvatten dat de luchtpijp wordt bekneld en dat
daardoor de luchttoevoer wordt belemmerd. Dit kan worden bereikt door van achteren de onderarm
tegen de keel te leggen en kracht uit te oefenen. In dat geval is er sprake van een luchtverwurging.

41. De Inspectie Veiligheid en Justitie van het Ministerie van Veiligheid en Justitie concludeert dat het
omvatten van de nek als controletechniek een veel gebruikte en bruikbare techniek is die in beginsel,
mits technisch correct toegepast, weinig risico met zich brengt. Aan de bloed- en luchtverwurging zijn
wel (ernstige) risico's verbonden. Zo kan schade ontstaan aan het strottenhoofd, er kan zich
hersenletsel voordoen door zuurstoftekort of de betrokkene kan overlijden.

42. Een controletechniek kan tijdens een worsteling (bedoeld of onbedoeld), overgaan in een
verwurging. De uitvoerder kan bijvoorbeeld vanuit een omvatting van de nek van achteren met de
elleboog druk op het borstbeen uitoefenen. Dit geeft een pijnprikkel. Als de betrokkene desondanks
niet meewerkt, kan de uitvoerder de klem strakker aantrekken, zodat de bloedtoevoer naar de
hersenen wordt belemmerd. De uitvoerder kan ook van achteren met de onderarm voorlangs tegen de
adamsappel duwen. Dat is op zichzelf al onaangenaam voor de betrokkene. Wanneer die toch verzet
blijft bieden, kan de uitvoerder de klem sterker aanzetten, zodat ook de luchttoevoer wordt
belemmerd.

43. De door de Rijksrecherche gehoorde deskundige J.P.G. Stolk heeft verklaard (samengevat) dat het
ook mogelijk is dat iemand die met een nekklem wordt aangehouden in een overlevingsfase
terechtkomt. Dan kan het zijn dat deze persoon zich hevig gaat verzetten voordat hij bewusteloos
raakt, zodat het er op lijkt dat iemand nog niet onder controle is. Vaak gebeurt het dan dat de
nekklem verder wordt aangezet.

Verklaringen van de verdachte DH01

44. DH01 heeft in zijn eerste verhoor (als getuige) tegenover de Rijksrecherche verklaard dat hij aan
het begin van de aanhouding [slachtoffer] achter zijn hoofd in de nek heeft gepakt en hem naar voren
heeft getrokken, dit bedoeld als balans verstorende techniek. Toen [slachtoffer] op de grond terecht
kwam had hij, DH01, hem nog steeds achter in de nek vast, maar toen heeft hij zijn handen verpakt
en een nekklem aangelegd. Hij wist dat een nekklem kan leiden tot een black-out, en dat was ook de
bedoeling. [slachtoffer] heeft echter nooit een black-out gehad.

45. Als verdachte heeft DH01 tegenover de Rijksrecherche verklaard dat hij uiteindelijk bij [slachtoffer]
een nekklem heeft aangelegd om hem onder controle te krijgen en het verzet te doen stoppen. Op
het moment dat hij, DH01, de nekklem wilde aanzetten, hoefde dat niet meer, omdat er inmiddels
controle was. De aanvankelijke bedoeling was om [slachtoffer] een korte black-out te bezorgen
teneinde hem volledig onder controle te kunnen krijgen. Hij, DH01, heeft die techniek eerder
toegepast en dat resulteerde dan in een korte black-out.

46. In zijn verhoor bij de rechter-commissaris heeft DH01 aangegeven dat hij een nekklem in de zin
van bloedverwurging nooit heeft aangezet. Het was wel zijn bedoeling een nekklem aan te leggen,
maar het is gebleken dat het geen nekklem is geworden maar een hoofdklem. Uiteindelijk heeft hij wel
een nekklem aangelegd, maar niet aangezet omdat dit niet meer nodig was. De periode vanaf het
moment dat hij de klem had aangelegd totdat er controle was, duurde niet lang; het was
secondenwerk. DH01 verwachtte geen black-out van zijn geweldstoepassing, want hij had immers
geen nekklem aangezet. Hij heeft nooit samendrukkend geweld toegepast op de hals. Zijn arm zat
tegen de kaaklijn aan, drukte op de kaaklijn en drukte het hoofd opzij.

47. Ter terechtzitting in eerste aanleg heeft DH01 nagenoeg hetzelfde verklaard, en dat geldt ook
voor de terechtzitting in hoger beroep. Daar heeft DH01 nog verklaard dat het, gelet op de getoonde
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beelden waarop te zien lijkt dat zijn arm op enig moment onder de kin van [slachtoffer] zit, mogelijk is
dat hij op zeker moment van hoofklem naar nekklem heeft overgeschakeld, maar daarbij heeft hij niet
veel kracht gebruikt. Uit het geconstateerde letsel leidt DH01 af dat er sprake moet zijn geweest van
enige kracht, maar hij kan niet zeggen waardoor of door wie die kracht is veroorzaakt.

Verklaringen getuigen

48. De getuige DH04 heeft verklaard dat hij heeft gezien dat DH01 [slachtoffer] op enig moment om
zijn nek vast had. Op dat moment lagen ze al op de grond. Het vasthouden van het hoofd of de nek
door DH01 heeft geduurd zolang de worsteling duurde. Hij liet pas los toen de tweede handboei vast
ging aan de eerste.

49. De getuige [getuige 1] heeft verklaard dat een agent [slachtoffer] vast had bij zijn hoofd. Hij zag
dat de agent hem vast had bij zijn nek met een houdgreep. Zijn arm was om de nek heen.

50. De getuige [getuige 2] zag het hoofd van [slachtoffer] en zag dat het hoofd klem zat met de
armen van de politieman er om heen.

51. De getuige [getuige 3] zag dat er een blonde agent was die voor het hoofd van [slachtoffer] zat.
Die agent hield hem vast om zijn nek.

52. De getuige [getuige 4] heeft verklaard dat een van de agenten een verwurging deed.

53. De getuige [getuige 5] (van beroep huisarts) zag dat één van de agenten [slachtoffer] in een
wurggreep beet had bij zijn nek. Het zag er uit als een onnatuurlijke houding van die nek. Zij vond dat
de nek in de verdrukking kwam.

54. De getuige [getuige 6] zag dat een agent [slachtoffer] in een wurggreep om zijn nek had. Hij zag
dat het een heel stevige wurggreep was. De man probeerde uit de wurggreep te komen door de arm
van de politieman die de wurggreep had aangelegd, weg te drukken. De man probeerde adem te
halen.

55. De getuige [getuige 9] zag dat een agent zijn arm om de nek van [slachtoffer] hield. Voor zijn
gevoel duurde het vast houden aan de nek heel lang. Zeker wel vier tot vijf minuten.

56. De getuige [getuige 7] zag dat een agent het hoofd van [slachtoffer] omklemde met zijn
rechterarm. De arm zat in een V-vorm om de nek van de man. De agent zat op zijn knieën en trok het
bovenlichaam van de man iets omhoog.

57. De getuige [getuige 8] zag dat een agent een nekklem bij [slachtoffer] maakte. Hij zag namelijk
dat de agent zijn arm had geklemd om de nek van die man. Hij kon het niet precies zien, maar volgens
hem drukte de agent de binnenzijde van zijn arm tegen de hals van de man.

Waarneming beelden

58. Zoals hiervoor reeds is aangegeven, bevat het dossier diverse door omstanders van het gebeuren
gemaakte beelden. Deze beelden zijn ter terechtzitting in eerste aanleg en in hoger beroep getoond.
Zoals hiervoor is aangegeven betreffen de beelden de eerder aangeduide tweede fase van de
worsteling. Het hof heeft, gelijk de, rechtbank heeft gedaan, geconstateerd (voor zover voor het
thans besproken onderwerp van belang) dat daarop het volgende valt waar te nemen:

59. Blijkens de beelden ligt [slachtoffer] op zijn buik op de grond met meerdere politieagenten om hem
heen. Vanaf het begin van de beelden tot 22.06.03 uur zit DH01 op zijn knieën naast het hoofd van
[slachtoffer] op de grond. DH01 heeft al die tijd zijn linkerarm om de hals/nek van [slachtoffer]
geslagen. De arm van DH01 bevindt zich voortdurend onder de kin van [slachtoffer] en wordt door
DH01 kennelijk met kracht in die positie gehouden. Wanneer de linkerarm van [slachtoffer] geboeid op
zijn rug zit, wordt er door DH05 aan de rechterarm van [slachtoffer] getrokken. Te zien is dat
[slachtoffer] in eerste instantie zijn rechterarm nog terugtrekt onder zijn lichaam, maar dat DH05 zijn
arm uiteindelijk kan pakken en naar zijn rug draait. Op dat moment zit de arm van DH01 nog om de
nek van [slachtoffer] en hangt [slachtoffer] met zijn bovenlichaam in die klem. Om

22.06.03 uur laat DH01 het hoofd van [slachtoffer] (die dan kennelijk is geboeid) los, waarna zijn
hoofd op de grond valt. DH01 zet daarna zijn knie achter op het hoofd dan wel de nek. [slachtoffer]
maakt dan geen enkele waarneembare beweging meer.
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60. Na het vertonen van de beelden ter terechtzitting heeft DH01 desgevraagd verklaard op die
beelden waar te nemen dat zijn arm zich onder de kin van [slachtoffer] bevindt.

Letsel

61. Op het letsel dat bij sectie op het lichaam van [slachtoffer] is geconstateerd, zal in het vervolg van
dit arrest nog uitgebreid worden ingegaan. Voor het nu besproken onderwerp is van belang dat het
sectierapport inhoudt dat letsels aan/in de hals werden vastgesteld, met bloeduitstortingen en
breuken van beide bovenste hoorntjes van het strottenhoofd (cornu superius beiderzijds) en met
begeleidende bloeduitstortingen. Deze zijn, aldus de patholoog Dr. V. Soerdjbalie-Maikoe, bij leven
ontstaan door inwerking van mechanisch samendrukkend geweld op de hals.

62. In een aantal, eveneens in het vervolg van dit arrest nader en uitvoeriger te bespreken, rapporten
van medisch deskundigen zijn opinies neergelegd omtrent het ontstaan van deze aan de hals
geconstateerde letsels.

63. Een rapport van de forensisch arts D. Botter houdt onder meer het volgende in:

In de onderhavige casus waren er uitgebreide letsels aan de hals (...).

Deze letsels (...) zijn het gevolg van krachtig samendrukkend/samensnoerend geweld op de hals. Uit
de processen-verbaal en de videobeelden kan worden afgeleid dat dit letsel uitsluitend kan worden
verklaard door de toepassing van een krachtige nekklem en mogelijk deels ook door het
samendrukken van de hals tegen de grond door de druk met een knie op de nek, terwijl het hoofd op
de grond rustte.

Uit de beschrijving in de processen-verbaal en de videobeelden kan worden afgeleid dat de
toegepaste nekklem van het type "carotid sleeper" (bedoeld wordt: met druk op de halsslagaders, hof)
was. Omdat er sprake was van een worsteling, kan niet worden uitgesloten dat er tevens momenten
waren dat de nekklem overging in een type "chokehold" (bedoeld wordt: met druk op de luchtpijp,
strottenhoofd en dergelijke, hof). De uitgebreide letsels aan en bij het strottenhoofd van het slachtoffer
kunnen beter verklaard worden door een "chokehold" dan door een "carotid sleeper".

64. Een rapport van Dr. Mr. C. Das, forensisch arts, houdt onder meer het volgende in:

(...) ik ben het ermee eens dat de aangelegde nekklem de meest waarschijnlijke oorzaak is voor de
aangetroffen letsels. De nekklem was dus wel de oorzaak van diverse letsels in de hals (...).

Conclusie

65. De verklaring van DH01 dat hij nimmer een nekklem heeft aangezet (in de zin van met kracht
aantrekken), maar slechts een hoofdklem heeft toegepast, moet worden gepasseerd. Die verklaring is
immers niet alleen strijdig met de verklaringen van de hierboven weergegeven getuigen en
deskundigen, maar ook met de waarneming door het hof van de ter terechtzitting afgespeelde
beelden. Op die beelden is duidelijk een krachtig aangezette klem om de nek te zien. Nu niet alleen
DH01 zelf, maar ook diverse getuigen hebben verklaard dat DH01 reeds vanaf het begin van de
aanhouding het hoofd van [slachtoffer] heeft omvat (naar eigen zeggen met de bedoeling om hem via
een verwurging een black-out te bezorgen) en daarna het hoofd van [slachtoffer] niet meer heeft
losgelaten totdat deze zijn verzet staakte, moet het er voor worden gehouden dat DH01 vanaf een
moment gelegen in de hiervoor aangeduide eerste fase van de aanhouding (die begon rond 22.03.30
uur) tot aan het staken van het verzet bij [slachtoffer] die nekklem heeft toegepast. Het
geconstateerde letsel aan de hals kan ook niet door iets anders dan door die nekklem zijn
veroorzaakt, nu de zojuist geciteerde medisch deskundigen dat aannemelijk vinden en een andere
oorzaak voor dat letsel niet is gebleken. Ook dat wijst op een nekklem, en wel één die mogelijk is
begonnen als een poging tot bloedverwurging, maar uiteindelijk is uitgelopen op een klem die druk
heeft uitgeoefend op de luchtpijp en het strottenhoofd.

66. De slotsom is dat het hof met de rechtbank, en anders dan de verdediging, bewezen acht dat
DH01 met kracht gedurende enige tijd de nek/hals van [slachtoffer] met een arm heeft afgeklemd.

De beoordeling van de rechtmatigheid van de door DH01 verrichte handelingen

67. Met de rechtbank is het hof van oordeel dat de enkele omstandigheid dat DH01 heeft besloten om
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ter aanhouding van [slachtoffer] een nekklem te hanteren die tot bloedverwurging kon leiden, nog
niet met zich brengt dat reeds daarom niet voldaan is aan de eisen van proportionaliteit en
subsidiariteit. Het verzet van [slachtoffer] was zodanig krachtig dat niet reeds op voorhand gezegd
kan worden dat de beoogde nekklem een onaanvaardbaar middel was om de aanhouding tot stand te
brengen, te vergemakkelijken of te bespoedigen.

68. Wel heeft het hof vastgesteld dat moet worden aangenomen dat de omklemming van de nek al op
een moment gelegen in de hiervoor aangeduide eerste fase van de aanhouding is aangevangen en
dat deze tot het einde van de worsteling heeft geduurd, en blijkens de beelden in elk geval in de
hiervoor aangeduide tweede fase van de worsteling met onmiskenbare kracht.

69. Zoals hiervoor reeds is aangeduid is de bloedverwurging een handeling die binnen enkele
seconden het beoogde effect moet hebben. Indien dat effect niet optreedt, zoals in de onderhavige
zaak, is de klem kennelijk niet goed aangelegd, maar dat wil niet zeggen dat dan geen beschadigende
effecten kunnen worden veroorzaakt. Het risico dat schade wordt veroorzaakt is nadrukkelijk
aanwezig. DH01 moet bekend geweest zijn met de risico's nu hij, blijkens zijn verklaring ter
terechtzitting bij de rechtbank, zowel de hoofdklem als de nekklem aangeleerd heeft gekregen en het
hof ervan uitgaat dat, anders dan de verdachte ter zitting bij de rechtbank heeft verklaard, daarbij
ook is gewezen op die risico's. Door het te lang voortzetten van de krachtige nekklem hebben deze
risico's zich verwezenlijkt en is aanmerkelijk letsel in de hals/nek van [slachtoffer] opgetreden. Het
handelen van DH01 was in dit opzicht, mede in het licht van de omstandigheid dat nog vier agenten
bezig waren met het onder controle brengen van [slachtoffer] , hetgeen DH01 gelet op zijn positie bij
[slachtoffer] moet hebben waargenomen, verwijtbaar niet proportioneel en derhalve onrechtmatig. In
dit verband kan in het midden blijven of gedurende de omklemming de belemmering van de
ademhaling en bloedtoevoer volledig is geweest en/of onafgebroken heeft geduurd.

Anders dan de verdediging is het hof dus van oordeel dat DH01 geen beroep toekomt op de
rechtvaardigingsgrond als bedoeld in artikel 42 van het Wetboek van Strafrecht. Het hof verwerpt de
verweren op dit punt.

Causaal verband tussen de bewezenverklaarde handelingen en het overlijden

a. De doodsoorzaak

Het sectierapport en aanvullend rapport van Soerdjbalie-Maikoe

70. In het sectierapport van 27 juli 2015 van Dr. V. Soerdjbalie-Maikoe, arts en patholoog bij het
Nederlands Forensisch Instituut (hierna: het NFI), staat vermeld dat onder meer als letsel is
waargenomen dat in het midden van de hals van [slachtoffer] inwendig een bloeduitstorting zat en
dat links laag aan de hals met de overgang naar de sleutelbeenregio een rode huidverkleuring van
zeven centimeter bij anderhalve centimeter zichtbaar was met inwendig ook een bloeduitstorting.

71. Verder waren er bloeduitstortingen aan de beide zijden van de hals in de weke delen, zoals het
vet- en bindweefsel, maar ook in de diepere delen, zoals de spieren en rondom de beide bovenste
hoorntjes van het strottenhoofd. Daarnaast is vastgesteld dat de beide bovenste hoorntjes van het
strottenhoofd (links en rechts) overdwars gebroken waren.

72. In de bindvliezen van de beide oogleden waren vele puntvormige en enkele grotere
bloeduitstortingen zichtbaar. De zichtbaar rode vlekken aan het lichaam bij het hoofd, de hals en de
borstkas kunnen onder andere passen bij stuwing als gevolg van de belemmering van de bloedafvoer.
Het hart van [slachtoffer] toonde geen bijzonderheden omdat het hartgewicht binnen de
normaalwaarden was en er geen teken van aderverkalking in de kransslagaders was. Evenmin waren
er tekenen van hartspierschade anders dan in het kader van de reanimatie.

73. In het sectierapport wordt over de mogelijke doodsoorzaak van [slachtoffer] onder meer
geconcludeerd dat de letsels aan en in de hals bij leven zijn ontstaan door inwerking van uitwendig
mechanisch samendrukkend geweld op de hals, bijvoorbeeld als gevolg van een verwurging door
middel van een nekklem, al dan niet in combinatie met stomp botsend geweld op de hals. Dit geweld
op de hals kan hebben geleid tot verstikkingseffecten door zuurstoftekort in de hersenen en in de
overige organen. De medische handelingen die in het ziekenhuis bij [slachtoffer] zijn verricht kunnen
het ontstaan van deze letsels in de hals niet verklaren.

74. De vele puntvormige bloeduitstortingen, de grotere bloeduitstortingen in de oogleden en de
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mogelijke tekenen van stuwing kunnen goed het gevolg zijn van het geconstateerde geweld op de
hals.

75. Als mogelijke medeoorzaak voor het ontstaan van de verstikking kan worden gezien de
houdingsverstikking door geweld op de borstkas in de zin van (samen)drukken en stompen op de
borstkas en het in bedwang houden in geboeide toestand in buikligging. Deze positie kan de
ademhalingsbewegingen belemmeren, met als gevolg het ontstaan van zuurstoftekort.

76. In de ‘Rapportage aanvullend onderzoek door forensisch patholoog NFI’ van 3 oktober 2017 vermeldt
Soerdjbalie-Maikoe dat de dood bij [slachtoffer] is ingetreden door zuurstofgebrek. Volgens haar zijn
er één of meerdere oorzaken voor dat zuurstofgebrek aan te wijzen, namelijk in de eerste plaats het
geweld op de hals, waardoor zuurstoftekort en beschadiging in de hersenen is opgetreden met een
verstoring van de hartactie tot gevolg. In de tweede plaats de houdingsverstikking door geweld op de
borstkas. Als derde en laatste oorzaak is nieuw toegevoegd de opwindingstoestand, zoals een
agitatie/excited deliriumsyndroom of restraint asphyxia, waardoor een hoge stresshormoonspiegel
ontstaat en daardoor de hartfunctie verstoord kan raken met als gevolg zuurstoftekort in de
hersenen. Verder vermeldt zij dat het niet mogelijk is om het afzonderlijke effect van de drie oorzaken
en hun aandeel aan het zuurstofgebrek te onderscheiden of om hieraan een relatief aandeel in het
overlijden toe te kennen.

77. Ter terechtzitting in eerste aanleg heeft Soerdjbalie-Maikoe haar standpunt nader aangevuld en
toegelicht, en wel als volgt. Zij staat nog steeds achter haar conclusie uit het sectierapport met
aanvulling van punt drie: de opwindingstoestand. Zij heeft er echter bewust voor gekozen om de
opwindingstoestand als derde punt te vermelden omdat de andere twee mogelijke doodsoorzaken
volgens haar meer voor de hand liggen gezien het aangetroffen letsel. Het is volgens haar niet
mogelijk de afzonderlijke effecten van de drie mogelijke doodsoorzaken aan te geven, omdat je die
effecten niet kunt meten aan het lichaam. De opwindingstoestand is overigens een diagnose die pas
aan bod komt als er een negatieve autopsie is. Dat wil zeggen als er geen (andere) doodsoorzaak
kan worden vastgesteld, zoals ook bij de aangehaalde zaken uit de literatuur. In de onderhavige zaak
is volgens Soerdjbalie-Maikoe wèl een duidelijke, niet natuurlijke, doodsoorzaak gevonden, zodat men
aan de laatste diagnose niet meer toekomt.

78. Verder heeft zij nog met betrekking tot de tijdsduur van vier à vijf minuten die nodig zou zijn voor
het onherstelbaar worden van hersenschade verklaard dat er ook reeds in de periode voorafgaand
aan deze minuten ernstige hersencelschade kan optreden. Bij verstoring in de zuurstoftoevoer naar
de hersenen treedt schade op. Die kan omkeerbaar, maar ook onomkeerbaar zijn. Dit fysiologische
proces in de hersenen begint ongeacht of die zuurstoftoevoer volledig of onvolledig is geweest. De
omkeerbare hersenschade in de hersencellen zou in de ideale situatie na opheffing van de blokkering
van de zuurstoftoevoer en toediening van zuurstof aan de hersencellen weer herstellen. Het is echter
evengoed mogelijk dat de hersencellen niet meer ontvankelijk zijn voor de zuurstoftoediening met als
gevolg dat de hersencellen beschadigd blijven en de hersenschade toch onomkeerbaar is geworden.
Deze situatie kan zich voordoen in de eerste vier minuten, maar over de exacte tijdsduur kan geen
uitspraak worden gedaan. Dus ook in de eerste vier minuten vinden er fysiologische veranderingen in
de hersencellen plaats die mogelijk niet (meer) hersteld kunnen worden. Om die reden acht
Soerdjbalie-Maikoe de tijdsduur van het samensnoerend en/of samendrukkend geweld op de hals niet
relevant. Door dit geweld op de hals kan er daarnaast ook een prikkeling van de bloeddruksensoren,
die zich in de hals bevinden, plaatsvinden met als gevolg een hartritmestoornis die kan leiden tot een
hartstilstand. Naast dit geweld op de hals kan het overige geweld op het lichaam van [slachtoffer] ook
stress verhogend hebben gewerkt en een medeoorzaak zijn voor het overlijden.

79. Soerdjbalie-Maikoe stelt op basis van haar praktijkervaring dat, als zij dit in kansen zou moeten
uitdrukken, het intreden van de dood bij [slachtoffer] vele malen waarschijnlijker is bij de hypothese
dat het overlijden is veroorzaakt door het geweld op de hals al dan niet in combinatie met de
positionele asfyxie tegen de romp dan bij de hypothese dat het overlijden is veroorzaakt door het
acuut stress syndroom. Zij benadrukt dat deze uitspraak niet is gebaseerd op een wetenschappelijke
onderbouwing.

80. Om de bovenste hoorntjes van het strottenhoofd te breken is er substantieel geweld nodig op de
hals, maar niet te zeggen is hoeveel kracht er precies nodig is. De omvatting om de nek die te zien is

948



op de beelden van de aanhouding zou de breuken van de beide hoorntjes kunnen verklaren. De ter
terechtzitting in eerste aanleg getoonde scherpere beelden van de aanhouding geven Soerdjbalie-
Maikoe geen aanleiding om haar conclusie te wijzigen.

De rapportages van Das, Botter en Van Driessche

81. Daarnaast beschikt het hof nog over twee rapporten van C. Das, voormalig forensisch arts bij GGD
Amsterdam, over het rapport van D. Botter, forensisch arts KNMG bij het NFI, en over het rapport van
drs. P.M.I. van Driessche, arts en forensisch patholoog. Alle drie de deskundigen komen in de kern tot
dezelfde conclusie wat betreft de doodsoorzaak van [slachtoffer] . Volgens hen vertoont de
onderhavige zaak, gebaseerd op het incident tussen [slachtoffer] en de politie, de medische
bevindingen bij [slachtoffer] en zijn overlijden, vrijwel alle typische kenmerken van een acuut stress
syndroom. Deze diagnose wordt gesteld op grond van het klassieke verloop daarvan en de
afwezigheid van een andere aantoonbare oorzaak van overlijden. Steunbewijs voor deze diagnose is
het vaak voorkomen van een lage zuurgraad en een hoog lactaatgehalte van het bloed. Deze
afwijkende waarden zijn in het HagaZiekenhuis ook vastgesteld bij [slachtoffer] .

82. Het acuut stress syndroom veroorzaakt onder andere verhoging van de bloeddruk, de
spierdoorbloeding, de spierkracht en een hogere pijntolerantie, aldus de drie deskundigen. Door
stijging van de bloeddruk kan via de zwervende zenuw (nervus vagus) vertraging van het hartritme
optreden die kan dalen tot hartstilstand. De restraint-stress gerelateerde hartstilstanden kunnen
verklaard worden door bijwerkingen van adrenaline. Adrenaline speelt een belangrijke rol in de
lichamelijke veranderingen bij stress. Naast positieve effecten kan adrenaline ook fatale gevolgen
hebben voor hart, longen en stofwisseling. Adrenaline kan onder andere onvoorspelbare fatale
hartritmestoornissen veroorzaken. Het adrenalinegehalte neemt ook toe bij inspanning en
zuurstofgebrek. De combinatie van een gevecht met als gevolg inspanning en verhoogde
zuurstofbehoefte en de acute stressreactie door in bedwanghouding door politiemedewerkers,
kunnen het adrenalinegehalte tot giftig niveau doen stijgen. De adrenalinespiegel kan langer hoog
blijven dan de duur van de stressprikkel. Dit zou kunnen verklaren waarom de effecten (de
hartritmestoornis en de hartstilstand) ook kunnen optreden als de aanhouding al is voltooid en de
arrestant gekalmeerd is.

83. Das, Botter en Van Driessche concluderen dat de geconstateerde letsels in de hals weliswaar
passen bij geweld op de hals als gevolg van samendrukkend dan wel samensnoerend geweld op de
hals, maar dat gelet op het verloop van het incident en de duur van de toepassing van het geweld,
het overlijden hierdoor niet zonder meer kan worden verklaard. Onomkeerbare hersenschade
ontstaat immers pas na ongeveer vier à vijf minuten van volledige en onafgebroken blokkering van de
halsslagaders. Wanneer de halsslagaders volledig worden dichtgedrukt, treedt vrijwel onmiddellijk
bewusteloosheid in. Deze situatie heeft volgens deze drie deskundigen niet plaatsgevonden nu
[slachtoffer] tot aan het einde van de ongeveer twee minuten durende worsteling actief verzet heeft
gepleegd. Hieruit concluderen zij dat [slachtoffer] in die periode bij bewustzijn was, zodat kan worden
gesteld dat de halsslagaders gedurende die minuten niet volledig waren dichtgedrukt.

84. Botter vermeldt nog dat, gelet op het ondergane geweld en de omvang van de letsels, het geweld
op de hals wel een bijdrage aan het overlijden kan hebben geleverd. Dit geweld kan volgens Botter
uitsluitend hebben bestaan uit de toepassing van een krachtige nekklem en mogelijk deels ook door
het samendrukken van de hals tegen de grond door druk met een knie op de nek terwijl het hoofd op
de grond rustte.

85. Das formuleert het voorzichtiger en stelt dat de aangelegde nekklem de meest waarschijnlijke
oorzaak is voor de aangetroffen letsels in de hals.

86. Van Driessche concludeert dat het geweld op de hals niet heeft geleid tot verstikking op
ademhalingsniveau of halsvatenniveau, maar dat het geweld op de hals, samen met andere factoren,
mogelijk heeft bijgedragen tot het ontstaan van een forse lichamelijke reactie met als gevolg een
fataal verlopende hartritmestoornis.

87. De overige letsels als gevolg van de geweldshandelingen, zoals onder meer de vuistslagen tegen
de rechterwang, het wrijven van de pepperspray in de ogen en enkele stompen tegen de beide zijden
van het lichaam, kunnen het overlijden niet verklaren, aldus alle drie de deskundigen.
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88. Ter terechtzitting in eerste aanleg heeft Das zijn standpunt nader toegelicht, en wel als volgt.

89. De crux is het in bedwang houden door de politie en het verzet van [slachtoffer] . Dat levert het
acuut stress syndroom op. Door de vechtpartij is er veel stress ontstaan wat heeft gezorgd voor een
hogere adrenalinespiegel.

90. Het toegepaste geweld op de hals is duidelijk evenals de schade die daaruit is ontstaan, maar
gelet op de korte tijdsduur van het geweld op de hals, zijnde een periode van ongeveer twee
minuten, is het onwaarschijnlijk dat [slachtoffer] daardoor is komen te overlijden. De redenering dat
de schade aan de hals de doodsoorzaak is, is te eenvoudig gesteld. Dat bij enige belemmering van de
zuurstoftoevoer het proces van hersencelschade al in werking treedt, volgt Das niet. Wanneer iemand
bij bewustzijn is, is er voldoende zuurstof. Dat levert geen aantoonbare pathologische schade op. Op
het moment dat iemand acuut bewusteloos raakt, is dat het gevolg van het plots stilvallen van het
hart en niet door opgelopen schade aan de hersencellen. Er was dus eerst sprake van een
hartstilstand waardoor [slachtoffer] bewusteloos is geraakt en er onvoldoende hartcirculatie was.
Daarna is de zuurstofschade en weefselschade ontstaan. De kans is heel klein dat [slachtoffer] zonder
de aanhouding op datzelfde moment een fatale hartritmestoornis zou hebben gekregen. Zonder het
geweld op de hals bij [slachtoffer] kan het acuut stress syndroom ook hebben plaatsgevonden.

91. De bovenste hoorntjes van het strottenhoofd zijn met de hand te breken. Er is niet veel kracht
voor nodig. Dat die breuken zijn ontstaan door het intuberen lijkt Das niet waarschijnlijk. De ter
terechtzitting getoonde scherpere beelden van de aanhouding geven Das geen aanleiding om zijn
conclusie aan te passen.

92. Ook in zijn nadere, in opdracht van het hof gemaakte, rapport komt Das niet terug op zijn eerdere
conclusies. Hij licht wel toe dat de term "acuut stress syndroom" geen gangbare terminologie is, maar
dat beter gesproken kan worden van "restraint asphyxia" dan wel "excited delirium syndrome" (EDS
ofwel geagiteerd delier). Hij stelt nog eens dat EDS (volgens Das hier overigens niet aan de orde) of
restraint asphyxia met een fatale hartstilstand (asystolie) vooral optreedt door het heftige fysieke
verzet van een persoon tegen een overmacht aan agenten/beveiligers, die deze persoon in bedwang
proberen te houden. Cardiale decompensatie ("het hart begeeft het") is de kern van de zaak. Geweld
op de hals (al of niet ten gevolge van een nekklem) is beslist geen noodzakelijke voorwaarde.

93. Ter terechtzitting in eerste aanleg heeft Botter zijn standpunt nader toegelicht, en wel als volgt.
De diagnose acuut stress syndroom is gebaseerd op het totale verloop van het incident samen met de
bevindingen van de sectie. Hij concludeert dat [slachtoffer] vrijwel tot het einde van de worsteling
bewust heeft gehandeld. [slachtoffer] vertoonde actief spierverzet bij het zich ontdoen van de
agenten. Dat lijkt niet op verstikking. Er moet voldoende doorstroming van de hersenen zijn om die
handelingen te kunnen uitvoeren.

De stuwing in de halsaderen bij [slachtoffer] heeft geen invloed gehad op de bloeddruksensoren in de
hals. Dat staat los van elkaar. Bij geweld op de hals kan er druk optreden op de bloeddruksensoren in
de halsslagaders, maar dit is slechts een reëel gevaar bij mensen met slagaderverkalking, oudere
mensen en mensen die overgevoelig zijn voor druk op de slagaders. Deze situaties waren niet aan de
orde bij [slachtoffer] . Hij had geen verkalking in zijn slagaders en aorta. Bovendien is de prikkeling
van de sensoren door manuele druk met de arm niet aannemelijk, wel door de vingertoppen. De
adrenaline en dopamine spelen hier een belangrijke rol.

94. De kans dat [slachtoffer] een hartritmestoornis zou hebben gekregen als hij niet was
aangehouden is nihil, omdat uitgesloten is dat er bij [slachtoffer] factoren waren die daarvoor
aanleiding gaven.

95. Botter schrijft het overlijden van [slachtoffer] niet toe aan het geweld op de hals. Het geweld op
de hals heeft tot gevolg dat er verstikkingsverschijnselen en angst ontstaan wat het stressniveau
doet stijgen en dat is wel van invloed op het escaleren van het acuut stress syndroom. Zonder het
geweld op de hals bij [slachtoffer] kan het acuut stress syndroom zich echter ook hebben voorgedaan.

96. Om de twee bovenste hoorntjes van het strottenhoofd te breken is niet veel kracht nodig. Het valt
echter niet te kwantificeren hoeveel kracht er nodig is.

97. De nieuwe scherpere beelden geven Botter geen aanleiding om zijn eerdere conclusies te herzien,
omdat de tijdsduur niet is beïnvloed. Het geweld op de hals heeft ongeveer twee minuten geduurd en
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onomkeerbare hersencelschade ontstaat pas na vier à vijf minuten afsluiting van de bloedtoevoer
naar de hersenen.

98. Ook in zijn nadere, in opdracht van het hof gemaakte, rapport komt Botter niet terug op zijn
eerdere conclusies. Hij licht toe dat onder de door hem gebruikte term "acuut stress syndroom" moet
worden verstaan de "restraint stress" en het "excited delirium". In de onderhavige casus is volgens
Botter geen onderscheid te maken welke van beide een rol heeft gespeeld. Hij blijft bij zijn standpunt
dat het stresssyndroom kan zijn ontstaan als er geen geweld op de hals was toegepast. Hij stelt
voorts dat het wel aannemelijk is dat de uitoefening van geweld op de hals het stressniveau bij
[slachtoffer] heeft doen stijgen en dat dit in dat kader invloed zal hebben gehad op de ontwikkeling
van het stresssyndroom.

99. Ook Van Driessche heeft in opdracht van het hof nader gerapporteerd. Ook hij blijft zijn eerder
ingenomen standpunt. Hij licht ten aanzien van de gebruikte terminologie "acuut stress syndroom" toe
dat wat hij daarmee bedoelt ook aangeduid kan worden met de term "stress-gerelateerd overlijden"
of "stress-hypothese". Hij stelt nogmaals dat "being restrained" stress kan oproepen die op zich al
dodelijk kan verlopen zonder verwurging/verstikking. Er zijn tekenen passend bij geweldsuitoefening
op de hals. De tekenen die door anderen aangehaald worden als passend bij of zelfs bewijzend voor
verstikking kunnen ook andere oorzaken hebben (waaronder acuut hartfalen bij een
hartritmestoornis) . Het geweld aan de hals kan zeer wel mogelijk (doch ook niet noodzakelijk)
hebben meegespeeld, echter volgens Van Driessche heeft dit geweld niet via verwurging/verstikking
geleid tot het overlijden doch is het geweld een medefactor geweest binnen de stress-hypothese.

Het rapport van Jacobs

100. Prof. Dr. W. Jacobs, als forensisch patholoog verbonden aan het Centrum voor Gerechtelijke
Geneeskunde van de Universiteit te Antwerpen, heeft in de onderhavige zaak eveneens
gerapporteerd. Hij concludeert dat de letsels in de hals, in combinatie met de stuwingstekens in het
gelaat, het gevolg zijn van samendrukkend geweld tegen de hals (zoals de armgreep). Gezien de
gebruikte fixatietechnieken en de vastgestelde (diepe) bloeduitstortingen ter hoogte van de rug is het
bovendien mogelijk dat er sprake is geweest van mechanische belemmering van de
ademhalingsbewegingen. Beide factoren kunnen de verstikkingseffecten verklaren die uiteindelijk
hebben geleid tot de hartstilstand en het overlijden van [slachtoffer] . Bij het vorenstaande is een
opwindingstoestand te verwachten, niet noodzakelijk met doodsoorzakelijke relevantie en die niet los
kan worden gezien van de significante (en zonder meer beangstigende) samendrukkende
geweldpleging tegen de hals. De physical restraint (in bedwang houden in buikligging) en de agitatie,
het verzet, de zwaarlijvigheid en de alcoholintoxicatie van [slachtoffer] kunnen (in combinatie) een
bevorderende maar geen doorslaggevende rol hebben gespeeld in het ontstaan van de hartstilstand
(asystolie). Ze zijn niet het primum movens dat geleid heeft tot de fatale afloop. Onomkeerbare
hersenbeschadiging kan in veel kortere tijd dan na vier à vijf minuten afsluiting van de halsslagaders
optreden en binnen de observatie in casu van minimaal 76 seconden (zie beeldmateriaal). Het
tijdsverloop daarna voordat met reanimatie is gestart, zal geen gunstige invloed gehad hebben op de
hersenbeschadiging. Het is niet mogelijk om het afzonderlijke effect van de diverse
geweldsinwerkingen en hun aandeel aan het zuurstofgebrek te onderscheiden of om hieraan een
relatief aandeel in het overlijden toe te kennen.

De visie van Baak

101. R. Baak is als cardioloog-intensivist verbonden aan het HagaZiekenhuis te Den Haag. Hij heeft
[slachtoffer] bij diens aankomst in het ziekenhuis gezien en was zijn hoofdbehandelaar. In zijn
ongedateerd schrijven aan mr. Korver deelt Baak als zijn opinie mede dat het overlijden alleen op
basis van verhoogde catecholaminen bij stress uiterst onwaarschijnlijk is, temeer omdat er geen
sprake was van coronaire insuffiëntie of een cardiomyopathie en de echo van het hart een normale
linkerventrikelfunctie liet zien. De diagnose geagiteerd delier is in dit geval zeer onwaarschijnlijk.
[slachtoffer] is overleden door een hartstilstand veroorzaakt door zuurstoftekort van het myocard
veroorzaakt door een verminderd zuurstofaanbod bij minimaal een deels afgesloten luchtweg en een
bemoeilijkte ademhaling.

Conclusie ten aanzien van de doodsoorzaak

102. Uit de hierboven uitvoerig weergegeven beschouwingen en conclusies van de geraadpleegde
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deskundigen moet worden afgeleid dat de deskundigen het oneens zijn over de exacte doodsoorzaak
bij [slachtoffer] , dus over de oorzaak van het fatale zuurstofgebrek.

103. Soerdjbalie-Maikoe wijst in dit verband in de eerste plaats op het geweld op de hals, waardoor
zuurstoftekort en beschadiging in de hersenen is opgetreden met een verstoring van de hartactie tot
gevolg. In de tweede plaats wijst zij op de houdingsverstikking door geweld op de borstkas. Als derde
en laatste oorzaak noemt zij de opwindingstoestand, zoals een agitatie/excited deliriumsyndroom of
restraint asphyxia, waardoor een hoge stresshormoonspiegel ontstaat en daardoor de hartfunctie
verstoord kan raken met als gevolg zuurstoftekort in de hersenen. Het is in haar visie niet mogelijk om
het afzonderlijke effect van de drie oorzaken en hun aandeel aan het zuurstofgebrek te
onderscheiden of om hieraan een relatief aandeel in het overlijden toe te kennen.

104. Das, Botter en Van Driessche concluderen dat, gelet op het verloop van het incident en de duur
van de geweldstoepassing, het geweld op de hals het overlijden niet zonder meer kan verklaren, nu
de halsslagaders gedurende de minuten durende worsteling niet volledig waren dichtgedrukt. Het
overlijden moet volgens hen worden toegeschreven aan opgelopen stress die heeft geleid tot een
fataal verlopende hartritmestoornis.

105. Jacobs concludeert dat er sprake is geweest van samendrukkend geweld op de hals en mogelijk
mechanische belemmering van de ademhalingsbewegingen op het lichaam. Beide factoren kunnen de
verstikkingseffecten verklaren die hebben geleid tot de hartstilstand en het overlijden. De te
verwachten opwindingstoestand kan wel een bevorderende maar geen doorslaggevende rol gespeeld
hebben.

106. Baak concludeert dat een hartstilstand is veroorzaakt door zuurstoftekort van het myocard
veroorzaakt door een verminderd zuurstofaanbod bij minimaal een deels afgesloten luchtweg en een
bemoeilijkte ademhaling.

107. Conclusie:

Gelet op deze van elkaar afwijkende standpunten van de diverse geraadpleegde deskundigen kan het
hof, net als de rechtbank, niet eenduidig vaststellen wat precies de oorzaak is geweest van het fatale
zuurstoftekort dat heeft geleid tot het overlijden van [slachtoffer] . De door de verdediging bepleite
conclusie dat verstikking als doodsoorzaak moet worden uitgesloten en dat voor de bepaling van de
doodsoorzaak slechts moet worden uitgegaan van de door de deskundigen Das, Botter en Van
Driessche omschreven stresshypothese wordt door het hof niet gevolgd. Naar het oordeel van het hof
kan niet zomaar voorbijgegaan worden aan de door de deskundige Soerdjbalie-Maikoe onderbouwde
benadering dat meerdere oorzaken voor het zuurstoftekort zijn aan te wijzen, te weten allereerst het
geweld op de hals, vervolgens houdingsverstikking door geweld op de borstkas, en tenslotte de
opwindingstoestand, de acute stress, waarbij het niet mogelijk is het afzonderlijke effect van elk van
deze oorzaken en hun aandeel aan het zuurstoftekort of hun aandeel aan het overlijden vast te
stellen. Naar het oordeel van het hof, en het hof volgt daarin de conclusie van de rechtbank, is een
combinatie van factoren zeer wel mogelijk en zelfs waarschijnlijk.

b. De causaliteit

108. Voor de vaststelling van het causaal verband tussen het bewezen verklaarde handelen van DH01
en het overlijden van [slachtoffer] is niet noodzakelijk dat de precieze doodsoorzaak in een van de
door de diverse deskundigen aangegeven varianten kan worden vastgesteld.

109. Voor de beantwoording van de vraag of er voldoende causaal verband bestaat tussen de
bewezen verklaarde handelingen van DH01 en het overlijden van [slachtoffer] is het criterium of het
overlijden van [slachtoffer] redelijkerwijs als gevolg van de handelingen van DH01 aan hem kan
worden toegerekend. Allereerst is hiervoor vereist dat het handelen van DH01 een onmisbare schakel
kan hebben gevormd in de gebeurtenissen die tot het overlijden van [slachtoffer] hebben geleid, en
voorts dat aannemelijk is dat het overlijden van [slachtoffer] met een aanzienlijke mate van
waarschijnlijkheid door dat handelen is veroorzaakt. Of en wanneer sprake is van een dergelijke mate
van waarschijnlijkheid hangt af van de concrete omstandigheden van het geval. Bij de beoordeling
daarvan kan als hulpmiddel dienen of in de gegeven omstandigheden het verweten handelen naar
zijn aard geschikt is om dat overlijden teweeg te brengen en bovendien naar ervaringsregels van dien
aard is dat het het vermoeden wettigt dat het heeft geleid tot het intreden van het overlijden van
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[slachtoffer] . Daarbij kan ook worden betrokken dat bij wijze van verweer gestelde andere, niet aan
de bewezenverklaring gerelateerde, oorzaken hoogst waarschijnlijk niet tot dat gevolg hebben geleid.

110. Gelet op het hiervoor weergegeven oordeel van het hof dat de aan DH02 toe te schrijven onder
a., c. en d. aangeduide geweldshandelingen rechtmatig zijn geweest, is voor de onderhavige
beoordeling van de causaliteit slechts de door DH01 toegepaste omklemming van de nek van
[slachtoffer] van belang.

Onmisbare schakel

111. Het hof stelt voorop dat het een feit van algemene bekendheid is dat samendrukkend en
samensnoerend geweld op de hals, een omklemming van de nek, een geschikte handeling is om een
persoon om het leven te brengen. In haar Rapportage aanvullend onderzoek d.d. 3 oktober 2017
concludeert Soerdjbalie-Maikoe dat [slachtoffer] is overleden als gevolg van verwikkelingen van
doorgemaakt zuurstofgebrek. Voor dit gebrek zijn één of meerdere oorzaken aan te wijzen, kort
gezegd: het samendrukkend geweld op de hals, de positionele asfyxie door geweld op de borstkas,
en de opwindingstoestand. Het is niet mogelijk het afzonderlijke effect van de diverse
geweldsinwerkingen en hun aandeel aan het zuurstofgebrek te onderscheiden of om hieraan een
relatief aandeel in het overlijden toe te kennen.

Volgens Jacobs kunnen de letsels als gevolg van het geweld op de hals (naast de mogelijke andere
belemmeringen van de ademhalingsbewegingen) de verstikkingseffecten verklaren die uiteindelijk
hebben geleid tot de hartstilstand en het overlijden van [slachtoffer] . Hierbij is ook een toestand van
opwinding te verwachten, die niet los valt te zien van het geweld op de hals.

In de visie van Das, Botter en Van Driessche heeft de worsteling bij [slachtoffer] geleid tot stress met
een fataal verloop. Het geweld op de hals kan bij de ontwikkeling van de stress van invloed zijn
geweest doordat dit geweld het stressniveau heeft doen stijgen. Stress kan tot gevolg hebben dat
het adrenalinegehalte stijgt tot een giftig niveau.

De bevindingen van Soerdjbalie-Maikoe, in zoverre bevestigd door Jacobs, en ten aanzien van de
ontstane stress bevestigd door de andere deskundigen, brengen het hof tot de conclusie dat de
omklemming van de nek een onmisbare schakel is geweest in de gebeurtenissen die geleid hebben
tot het overlijden van [slachtoffer] .

Aanzienlijke mate van waarschijnlijkheid

112. Uit het dossier en het onderzoek ter zitting (waaronder de getoonde beelden) kan worden
afgeleid dat er met [slachtoffer] niets bijzonders aan de hand was (behalve dan dat hij onder invloed
van alcohol was) toen de worsteling begon en dat hij pas onwel is geworden tijdens de worsteling en,
naar kan worden aangenomen, als gevolg van de worsteling.

Uit de bevindingen van Soerdjbalie-Maikoe kan worden afgeleid dat in haar visie het overlijden van
[slachtoffer] met een aanzienlijke mate van waarschijnlijkheid is veroorzaakt door de tijdens de
worsteling toegepaste omklemming van de nek. Jacobs geeft ondersteuning aan deze conclusie.

Uit de bevindingen van Das, Botter en Van Driessche kan worden afgeleid dat in hun visie de
worsteling en het toegepaste geweld een toestand van grote opwinding (stress) teweeg hebben
gebracht, uiteindelijk leidend tot een fataal verlopende hartritmestoornis. De omklemming van de nek
heeft daaraan bijgedragen. Het hof stelt in dit verband vast dat uit alles blijkt dat de omklemming van
de nek/hals van de diverse toegepaste geweldshandelingen veruit de hevigste en ingrijpendste was.
Uit de mededelingen van de genoemde deskundigen kan voorts worden afgeleid dat er geen
aanleiding was te veronderstellen dat bij [slachtoffer] een hartstilstand zou zijn opgetreden indien de
onderhavige worsteling waarbij een omklemming van de nek/hals is toegepast, niet zou hebben
plaatsgevonden. Een mogelijke andere doodsoorzaak is ook niet gevonden.

113. Het hof concludeert dat het overlijden met een aanzienlijke mate van waarschijnlijkheid door het
handelen van DH01 is veroorzaakt. Of uiteindelijk de omklemming van de nek/hals zelf dan wel de met
name door deze omklemming veroorzaakte opwindingstoestand (stress) de doorslaggevende factor is
geweest, kan in dit licht in het midden blijven.

114. Het hof merkt hier nog uitdrukkelijk op dat, toen het geweld tegen [slachtoffer] was gestopt en
duidelijk was dat het niet goed met hem ging, er niet adequaat is opgetreden. Er is onnodig veel tijd
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verstreken voordat gestart is met de feitelijke hulpverlening (reanimatie) op het politiebureau. Het hof
is, gelet op de aanwezige beelden van het incident, er niet van overtuigd dat de situatie op de plek
waar [slachtoffer] zich bevond zodanig dreigend was dat het noodzakelijk was om hem eerst met de
ME-bus naar het politiebureau te transporteren. Aangenomen moet worden dat dit tijdsverloop de
toestand van [slachtoffer] niet bepaald gunstig zal hebben beïnvloed. Een en ander doet echter niet
af aan de hiervoor gegeven conclusie ten aanzien van de causaliteit/toerekening.

De conclusies ten aanzien van de ten laste gelegde feiten

115. Voor bewezenverklaring van het primair en subsidiair ten laste gelegde (medeplegen doodslag
en medeplegen zware mishandeling, de dood ten gevolge hebbend) is vereist dat de verdachte DH01
opzet heeft gehad op de dood respectievelijk het zwaar lichamelijk letsel (hersenletsel).

116. Duidelijk is, en daarover is ook geen discussie geweest, dat de verdachte DH01 niet de bedoeling
heeft gehad om bij [slachtoffer] de dood of hersenletsel te veroorzaken. Van vol opzet kan dan ook
niet worden gesproken.

117. Voor voorwaardelijk opzet is nodig dat er sprake was van een aanmerkelijke kans dat de
handelingen van de verdachte DH01 (en die van de medeverdachte DH02 ingeval zou moeten worden
uitgegaan van medeplegen) zouden leiden tot de dood of hersenletsel bij [slachtoffer] , dat de
verdachte DH01 zich van die aanmerkelijke kans bewust was en dat hij die aanmerkelijke kans heeft
aanvaard door desondanks te handelen zoals hij heeft gedaan.

118. Het hof is van oordeel dat, indien moet worden aangenomen dat er sprake was van een
aanmerkelijke kans op de dood of hersenletsel, niet vastgesteld kan worden dat de verdachte DH01
zich bij zijn handelen in de hectiek van het moment, ook al overschreed dat handelen met betrekking
tot de omklemming van de nek/hals de grenzen van proportionaliteit, van die aanmerkelijke kans
bewust moet zijn geweest.

119. Om deze reden zal het hof de verdachte DH01 vrijspreken van het primair en subsidiair ten laste
gelegde.

120. Naar het oordeel van het hof leidt al het voorgaande wel tot de conclusie dat de verdachte DH01,
door de afklemming van de nek/hals, [slachtoffer] heeft mishandeld en dat het overlijden van
[slachtoffer] daarvan het gevolg is geweest. Derhalve is het meer subsidiair ten laste gelegde
(mishandeling, de dood ten gevolge hebbend) wettig en overtuigend bewezen.

121. Het hof acht alleen het door de verdachte DH01 verrichte, eerder onder b. aangeduide, handelen,
(het afklemmen van de nek/hals) wettig en overtuigend bewezen. Van het door de medeverdachte
DH02 verrichte handelen aangeduid onder a., c. en d. spreekt het hof de verdachte DH01 (partieel)
vrij. Zoals hierboven overwogen bestempelt het hof dat handelen als rechtmatig. De medeverdachte
DH02 komt daarom een beroep toe op de rechtvaardigingsgrond als bedoeld in artikel 42 van het
Wetboek van Strafrecht en zodoende ontbreekt het wederrechtelijk karakter van zijn handelen. Gelet
hierop kan in het midden worden gelaten of de verdachte DH01 als medepleger van dat handelen kan
worden gezien.

122. Tenslotte heeft de verdediging een beroep gedaan op verontschuldigbare dwaling, omdat DH01
in de gerechtvaardigde veronderstelling verkeerde dat hij handelde conform zijn wettelijke
bevoegdheden. Derhalve was geen sprake van schuld, hetgeen moet leiden tot ontslag van alle
rechtsvervolging, aldus de verdediging. In dit verband wordt verwezen naar het tekort schieten van
opleiding en training van politieagenten, met name ten aanzien van geweldstoepassingen als in de
onderhavige zaak aan de orde.

123. Het hof verstaat een en ander, gelet op de in de pleitnota gegeven nadere toelichting, als een
beroep op afwezigheid van alle schuld (het hof komt immers niet toe aan de bespreking van het meest
subsidiair ten laste gelegde: dood door schuld; hierbij is de schuld een delictsbestanddeel).

Naar het oordeel van het hof gaat dit beroep niet op. Hiervoor (paragrafen 67-69) heeft het hof reeds
overwogen dat sprake is van een verwijtbaar niet proportioneel handelen. Dit staat in de weg aan
een beroep op afwezigheid van alle schuld. Dat het onderwijs en de training van politieagenten en
dus ook van DH01 in het verleden mogelijk tekort is geschoten, maakt dat niet anders.
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(…)

Strafbaarheid van de verdachte

127. Er is geen omstandigheid aannemelijk geworden die de strafbaarheid van de verdachte uitsluit.
De verdachte is dus strafbaar. Voor zover het verweer van de verdediging moet worden aangemerkt
als een beroep op verontschuldigbare dwaling waardoor de verdachte niet strafbaar kan worden
geacht, verwijst het hof naar het hierboven in de paragrafen 122 en 123 overwogene.

Strafmotivering

128. Het hof heeft de op te leggen straf bepaald op grond van de ernst van het feit en de
omstandigheden waaronder dit is begaan en op grond van de persoon en de persoonlijke
omstandigheden van de verdachte, zoals daarvan is gebleken uit het onderzoek ter terechtzitting.
Daarbij heeft het hof in het bijzonder het volgende in aanmerking genomen.

129. De verdachte heeft zich schuldig gemaakt aan een mishandeling, terwijl het feit de dood ten
gevolge heeft gehad, door als politieagent bij gelegenheid van de aanhouding van [slachtoffer] - kort
gezegd - diens nek/hals te lang met kracht af te klemmen, waardoor [slachtoffer] is overleden.

130. Het hof twijfelt er niet aan dat de verdachte oprecht de intentie heeft gehad het goede te doen.
Evenwel moet het hof vaststellen dat de verdachte een onjuiste inschatting heeft gemaakt, die fatale
gevolgen heeft gehad voor het leven van [slachtoffer] . De nabestaanden van het slachtoffer hebben
ter terechtzitting in hoger beroep op indringende wijze aangegeven hoe groot de woede en het
verdriet is dat dit feit bij hen heeft veroorzaakt. Daarnaast heeft het hof ook acht geslagen op de vele
geschokte reacties, zowel in de pers als op sociale media, die dit feit in de samenleving teweeg heeft
gebracht.

131. Het hof is van oordeel dat de verdachte in de onderhavige zaak dusdanig verwijtbaar heeft
gehandeld dat daarop een strafrechtelijke reactie dient te volgen.

132. Daarbij neemt het hof evenwel het volgende in aanmerking. De overheid heeft het
geweldsmonopolie en van de ambtenaren die bevoegd zijn geweld te gebruiken, wordt onder
omstandigheden ook verwacht dat geweld wordt toegepast wanneer dit voor de uitoefening van hun
taken passend en noodzakelijk is. Dit betekent dat de politieambtenaar zich in een kwetsbare positie
bevindt. Waar een ander bij gevaarlijke situaties kan terugtreden om te voorkomen dat hij geweld zal
moeten gebruiken om zichzelf te verdedigen, wordt van een politieambtenaar juist verwacht dat hij of
zij in die situaties optreedt en actie onderneemt. Die bijzondere positie dient bij de strafoplegging in
aanmerking te worden genomen.

133. Voor een mishandeling, terwijl het feit de dood ten gevolge heeft, worden over het algemeen
onvoorwaardelijke gevangenisstraffen opgelegd.

134. In dit geval is echter sprake van een geval waarin een politieambtenaar in de uitoefening van zijn
werk in een situatie terecht is gekomen, waarin hij bij de aanhouding van een verdachte geweld heeft
gebruikt dat als buitenproportioneel moet worden aangemerkt. Het hof is van oordeel dat het feit dat
deze door de verdachte nimmer gewenste situatie is ontstaan, voor een deel aan het slachtoffer zelf
te wijten is geweest. Hij heeft er immers voor gekozen om zich met kracht tegen zijn op zich te
billijken aanhouding te verzetten. Deze omstandigheden moeten naar het oordeel van het hof van
invloed zijn op de strafmaat.

135. Voorts houdt het hof er bij het bepalen van de straf rekening mee dat het de verdachte zwaar
valt dat hij zich publiekelijk moet verantwoorden, dat hij en zijn gezin na het feit serieus zijn bedreigd
en dat zijn (geestelijke) gezondheid lijdt onder deze zaak. Bovendien heeft de verdachte vier jaar lang
in onzekerheid geleefd over de afdoening van deze zaak. Ook betrekt het hof in zijn oordeel dat de
strafvervolging negatieve gevolgen heeft gehad en wellicht nog steeds heeft voor de loopbaan van de
verdachte bij de politie. Het hof houdt er bij het bepalen van de op te leggen straf dan ook rekening
mee dat de strafvervolging, de langdurige onzekerheid en de veroordeling op zich al forse negatieve
gevolgen voor de verdachte hebben gehad en ook nog zullen hebben.

136. De bijzondere omstandigheden van het geval, waaronder de hierboven uiteengezette
persoonlijke omstandigheden van de verdachte, geven het hof - in navolging van de rechtbank -
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aanleiding om in plaats van een onvoorwaardelijke een geheel voorwaardelijke gevangenisstraf van
na te melden duur op te leggen.

137. De advocaten-generaal hebben als bijkomende straf gevorderd dat de verdachte gedurende 2
jaren wordt ontzet van het recht om het ambt van politieambtenaar te bekleden. Het hof overweegt in
dat verband dat de verdachte reeds disciplinair door zijn werkgever, de Nationale Politie, is gestraft en
dat hij sinds 2015 feitelijk wordt beperkt in zijn beroepsuitoefening, in die zin dat hij wegens
arbeidsongeschiktheid nog steeds niet in staat is om zijn werk als politieagent volledig te hervatten.
Onder deze omstandigheden is er naar het oordeel van het hof onvoldoende aanleiding om de
advocaten-generaal op dit punt in hun vordering te volgen. Het hof zal de gevorderde ontzetting uit
het ambt dan ook niet opleggen.’

Het eerste namens de verdachte voorgestelde middel

28. Het eerste middel klaagt dat de oordelen van het hof met betrekking tot (a) het opzet van de
verdachte en (b) de wederrechtelijkheid van het handelen van de verdachte blijk geven van een
onjuiste rechtsopvatting, althans onjuist, onbegrijpelijk en/of ontoereikend zijn gemotiveerd, terwijl te
dien aanzien gevoerde verweren door het hof ten onrechte, althans op onjuiste, onbegrijpelijke en/of
ontoereikende gronden zijn verworpen. Voorts zou de bewezenverklaring, voor zover zij inhoudt dat
de verdachte [slachtoffer] heeft mishandeld, berusten op een verkeerde uitleg van het begrip
mishandeling, althans niet naar de eis der wet met redenen zijn omkleed.

De onder het kopje ‘Opzet’ gerubriceerde deelklachten

29. De raadsvrouw van de verdachte heeft ter terechtzitting in hoger beroep van 9 april 2019 het
woord tot verdediging gevoerd overeenkomstig een overgelegde pleitnota. De steller van het middel
wijst in de toelichting op het middel op enkele onderdelen van die pleitnota. Deze houden onder meer
het volgende in (weergegeven met weglating van voetnoten):

‘III. Geweldshandelingen DH01

(…)

9. Samenvattend en aanvullend het volgende over het handelen van cliënt.

Cliënt hoorde de verdachte, die hem al eerder was opgevallen, door zijn gedrag bij aanvang van het
festival en doordat hij in conflict was met zijn collega Hooft, waarop DH02 en collega [verbalisant 1] uit
de ME-bus waren gestapt, plotseling roepen dat hij een vuurwapen had en terwijl hij dat riep, greep
hij naar zijn broeksband.

Dit was het eerste dat cliënt hem heeft horen roepen. Cliënt nam dit serieus, net als iedereen op dat
moment. Zelfs de agenten die eerder nog dachten dat er een grapje werd gemaakt, geven aan dat zij
op dát moment vreesden dat ze de situatie eerder verkeerd hadden ingeschat. Cliënt nam de dreiging
serieus vanwege de houding, gezichtsuitdrukking en beweging van de verdachte en het verbaasde
hem dan ook niet dat zijn collega’s DH02 en [verbalisant 1] , die voor hem uitliepen, direct overgingen
tot aanhouding van deze man.

Cliënt heeft ondersteund bij de reeds ingezette aanhouding. Deze ondersteuning was noodzakelijk,
nu zijn collega’s de verdachte vanwege zijn fysieke verzet niet naar de grond gebracht kregen ter
fixatie.

Gezien het aantal omstanders en het feit dat zijn collega’s de man reeds vast hadden, was het voor
cliënt geen optie om zijn eigen vuurwapen te trekken.

Cliënt trad daarom fysiek de man tegemoet en stond uiteindelijk vóór de verdachte, plaatste zijn
handen achter zijn hoofd, in zijn nek, en bracht hem door een balans verstorende techniek (met
behulp van anderen) naar de grond.

(…)

IV. Geen opzet
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1. De feiten die als primair (doodslag), subsidiair (zware mishandeling) en meer subsidiair
(mishandeling) ten laste zijn gelegd, betreffen allemaal opzet delicten.

2. Bewezen moet worden dat cliënt met zijn handeling opzet heeft hebben gehad op het
overlijden, het hersenletsel, dan wel pijn en/ of letsel bij de heer [slachtoffer] .

3. Hiervan is geen sprake. Ik licht dit toe.

4. U komt alleen toe aan beantwoording van deze vraag indien U bewezen heeft verklaard dat
cliënt, zoals ten laste gelegd, (met kracht) gedurende enige tijd de nek/hals heeft afgeklemd. Heeft
hij hiermee bewust een aanmerkelijke kans aanvaard op de gevolgen zoals hiervoor genoemd?
Nee, want:

• de kans op dat hersenletsel en overlijden was niet aanmerkelijk,

• cliënt was zich daar in ieder geval niet bewust van en

• heeft de kansen op overlijden of pijn/letsel zeker niet aanvaard door eventuele gevolgen ‘op de
koop toe te nemen’.

5. Deze drie elementen zal ik achtereenvolgens bespreken.

IV.I Risico’s

6. Zoals al aangegeven volgt uit het onderzoek van de Inspectie dat in ongeveer één vijfde van de
gevallen waarin door de politie fysiek geweld wordt toegepast een nek wordt omvat. In het
rapport luidt de conclusie dat daarmee het omvatten van de nek niet weg is te denken uit de
praktijk: als controletechniek is het effectief en vrijwel zonder risico. Ondanks dat tevens wordt
geconstateerd dat de lijn tussen controle en verwurging in de praktijk dun is en de
controletechniek bedoeld maar ook onbedoeld kan overgaan in een verwurgingstechniek, en aan die
laatste variant wel risico’s zijn verbonden concludeert de Inspectie dat het verbieden van de
controletechniek niet op zijn plaats is.

7. Toepassing van deze techniek zoals bij de politie wordt uitgeleerd, is niet bedoeld als pijnprikkel.
De controletechniek heeft als doel om de verdachte door middel van het hoofd te kunnen sturen
en de verwurgingsvariant is bedoeld om het bewustzijn van de verdachte korte tijd weg te nemen.

8. Aan deze laatste variant zijn, zo volgt uit het rapport wel (ernstige) risico’s verbonden. Dat is
een opmerkelijke conclusie, want hoewel hij past bij de idee van een leek dat een verwurging
riskant is, wordt de conclusie niet ondersteund door onderzoeksresultaten.

9. Uit het praktijkonderzoek verricht door de Inspectie zelf en uit het praktijkonderzoek van prof.
Duijst waaraan in het rapport wordt gerefereerd, blijkt dat ondanks de veelvuldige toepassing van
de nekklem (waaronder in 1 op de 11 gevallen als verwurgingstechniek), dit vrijwel nooit leidt tot
overlijdensgevallen.

10. Uit onderzoek van prof. Duijst volgt in ieder geval dat in de onderzochte periode van 2005 tot
begin 2016 slechts 1 overlijden is vastgesteld als gevolg van verstikking. Waarbij niet eens zeker
is, wat de oorzaak van de verstikking is.

11. Het rapport van de Inspectie waarin wordt geconcludeerd dat er (ernstige) risico’s zijn
verbonden aan het toepassen van een verwurging, verlaat zich dus slechts - zo lijkt het- op de
conclusies van België en het Verenigd Koninkrijk, die zich op het standpunt stellen dat er risico ’s
aan verbonden zijn, maar een nadere onderbouwing hiervoor ontbreekt. Het Canadese rapport
waar België de politietraining op heeft gebaseerd, geeft uiteenlopende standpunten weer van
medici betreffende de risico’s van de verwurgingstechniek. Maar allen geven aan dat in de praktijk
de toepassing van de verwurging (zowel de luchtpijp- als de bloedvariant) vrijwel nooit tot
ernstige gevolgen leidt. Indien er sprake is van overlijden van een arrestant waarbij een nekklem
is toegepast, is er vaak ook sprake, zo wordt onderbouwd, van een opwindingsdelier, waarbij ook
overlijden zou zijn ingetreden zonder toepassing van de nekklem.

12. Uit de jurisprudentie volgt dat (onrechtmatig) aanleggen van een nekklem als verwurging door
een handhaver op basis van het risico dat de handeling met zich meebrengt, niet zwaarder wordt
gekwalificeerd dan als eenvoudige mishandeling. Het letsel dat het gevolg kan zijn van een
verkeerde, technisch onjuist uitgevoerde, nekklem al dan niet als verwurging toegepast, is
beschadiging van het strottenhoofd. Dát is het onderkende risico van de techniek; niet de dood of
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ernstig hersenletsel.

13. De deskundigen dr. Das en dr. Botter verklaarden ter zitting in eerste aanleg over het
beschadigde strottenhoofd dat daarvoor geen behandeling noodzakelijk was, het geeft keelpijn,
pijn bij het slikken, maar geneest vanzelf. Dit is ook waarom dit letsel alleen wordt geconstateerd
bij overleden personen (bij sectie). De gevolgen zijn zo beperkt dat er bij leven geen onderzoek
naar wordt verricht.

14. De zaken die zijn aangehaald namens de nabestaanden betreffen zaken waarbij iemand
aanvallend een verwurging toepast of waarbij nog lang wordt aangezet na verlies van bewustzijn
of wordt doorgegaan terwijl duidelijke tekenen zijn van verstikking of waarbij de verdachte nog
meer geweld toepaste.

ECLI:NL:RBLEE:2010:BL5451

In deze zaak riep het slachtoffer dat zij werd gesmoord, waarop de verdachte nog harder
aanzette. Verdachte zette deze verwurging door ondanks dat agenten het slachtoffer, van wie zij
zagen dat ze rood aanliep, probeerde te bevrijden. Uiteindelijk konden de agenten het slachtoffer
met moeite en inzet van geweld ontzetten.

ECLI:GHARN:2008:BD:2939

In het kader van de vaststelling van de aanmerkelijke kans op overlijden overwoog het Hof dat
verdachte 10 minuten nadat het slachtoffer slap was geworden hij, het slachtoffer nog steeds in
een verwurging hield.

ECLI:NL GHARL:2014:3619

In deze zaak betrof het geen nekklem maar een touw dat met een paar slagen om de nek van het
slachtoffer werd gedaan en vervolgens werd aangetrokken. Daarna werd het slachtoffer
handmatig verwurgd en tot slot vond de derde verwurgingspoging plaats met behulp van een
rubberen slang. Het slachtoffer is bij die laatste verwurging buiten bewustzijn geraakt en werd
uiteindelijk door de hulpdiensten aangetroffen, ondanks dat de verdachte ontkende dat zij er
iemand was, bewusteloos met zwakke ademhaling, met haar gezicht in een plas bloed van de
verwondingen door de vuistslagen die zij had ook gekregen.

(…)

15. De vergelijking met onderhavige zaak gaat volledig mank.

16. Gezien de praktijkcijfers en de omstandigheden van dit geval kan niet worden bewezen dat
het handelen van cliënt een aanmerkelijk risico op hersenletsel dan wel overlijden met zich heeft
gebracht. Dit is ook conform de rechtspraak.

IV.II Bewust van risico’s

17. Cliënt kende eventuele risico’s ook niet. Bij zijn training heeft de nadruk daar ook niet op
gelegen. Het toepassen van het geweld moet passend en geboden zijn. Op het moment dat iemand
verslapt of meewerkt, is de geweldstoepassing niet meer noodzakelijk om de verdachte onder
controle te brengen en moet deze reeds om die reden worden afgebroken.

18. Cliënt is evenmin gewezen op risico’s voor het strottenhoofd. Ook dat is begrijpelijk omdat
deze risico’s bijna niet te beperken zijn. Als een nekklem wordt toegepast, zal dat vrijwel altijd bij
een zich verzettende verdachte zijn. Ook bij de nekklem een controletechniek is dan bij toepassing
niet te voorkomen dat door een enkele krachtinwerking mede ingegeven door de eigen
handelingen van verdachte, schade aan de keel ontstaat.

19. De gevolgen hiervan zijn ook dusdanig beperkt dat het risico hierop, geen rol hoeft te spelen
in het optreden van agenten. Om die reden is het begrijpelijk dat in de toch al beperkte
trainingstijd hieraan in het verleden geen bijzondere aandacht werd besteed.

20. Bij de trainingen wordt wel in zijn algemeenheid gewezen op het belang van goede
communicatie met de verdachte. Die communicatie bestaat uit het geven van duidelijke
opdrachten, zodat de verdachte weet wat hij moet doen om het geweld te stoppen, ruimte geven
om aan die opdrachten te voldoen, lichaamsspanning voelen, ademhaling controleren en luisteren
naar de geluiden die de verdachte maakt.
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21. IBT-deskundige Leukfeldt lichtte toe (pagina 938):

“Het is uiteindelijk een combinatie van controleren of het nog wel goed gaat met de verdachte, het
aanvoelen van de spanning in of vanuit zijn lichaam, en gewoon een gevoel. (..)

Het contact houden met de verdachte tijdens de nekklem bestaat uit het houden van lichaamscontact
en het geven van duidelijke opdrachten zodat de verdachte weet wat hij kan doen om de situatie te
beëindigen.”

22. Geconcludeerd kan worden dat cliënt exact heeft gehandeld conform training.

23. Deze zaak heeft overigens wel gevolgen gehad voor de opleiding en training van agenten.
Inmiddels zijn de trainingen aangepast, wordt er getraind op groepsaanhoudingen (zoals IBT-
deskundige Leukfeldt aangaf bij de rechter-commissaris FCCB in meertallen), is er bijzondere
aandacht voor de mogelijke gevolgen van de nekklem en wordt er aandacht gevraagd voor de
eerder besproken variant waarbij de arm gedeeltelijk over de kaaklijn loopt. Maar ook is er
aandacht voor het fenomeen en de signalen van een opwindingsdelier. Allemaal als gevolg van
deze zaak, maar daarvan was dus nog geen sprake toen cliënt zijn opleiding en training genoot.
Niet voor niets is immers de opleiding nu aangepast. Uit de nieuwsuitzending van RTLnieuws van
29 oktober 2016 wordt over deze nieuwe training aangeven “in de aangepaste opleiding beter wordt
geïnstrueerd met betrekking tot de gevaren”.

24. De rechtbank heeft overwogen in het vonnis dat cliënt zich bewust was van de risico’s van de
nekklem. De verdediging kan zich niet vinden in deze overweging. Cliënt heeft alleen aangegeven
dat hij bedachtzaam was op de luchtwegen van verdachte en aan de spierspanning en het verzet
bemerkte dat hij nog volop bij bewustzijn was. Van andere risico’s - als die er al zijn- was cliënt
zich niet bewust.

IV.III Aanvaarding van risico’s

25. Als Uw Hof oordeelt dat er sprake is geweest van het (met kracht) gedurende enige tijd
afklemmen van de hals/nek dan is de controletechniek onbedoeld overgegaan in een
verwurgingstechniek en is geen sprake (ook niet in voorwaardelijke vorm) van opzet.

26. Als Uw Hof oordeelt dat dit onder dusdanige omstandigheden heeft plaatsgevonden dat
hiermee de kans dat een van de tenlastegelegde gevolgen zou intreden aanmerkelijk is geweest
en dat cliënt zich hiervan bewust moet zijn geweest, dan volgt behalve uit de verklaringen van
cliënt ook zonder meer uit de uiterlijke verschijningsvormen van zijn handelingen dat cliënt deze
gevolgen of de aanmerkelijke kans erop, geenszins heeft aanvaard.

27. Dit is dan ook precies het verschil met alle zaken, aangehaald namens de nabestaanden,
waarin wel opzet bewezen is verklaard. In die zaken werd de verwurging bewust toegepast door
de agressor en had het slachtoffer geen mogelijkheden om het geweld te doen stoppen. Cliënt
heeft (anders dan in die zaken) niet gehandeld uit woede, hij is niet doorgegaan terwijl er signalen
waren dat het niet goed ging of toen reeds controle was.

28. Cliënt heeft steeds [slachtoffer] in de gaten gehouden en met hem gecommuniceerd door hem
steeds te laten weten wat hij moest doen om het geweld, dat uit meer bestond de handelingen
van cliënt, te doen stoppen. “Handen laten zien, handen naar de rug, meewerken, rustig blijven, dan
is het over, dan stopt het geweld. ”

29. Zodra verdachte onder controle was, heeft cliënt losgelaten. Hieruit volgt zonder meer dat
cliënt geen gevolgen heeft aanvaard of ‘op de koop toe heeft genomen’.

30. Ook niet de aanmerkelijke kans (zo die er al was) op letsel dan wel pijn.

31. Zie hiervoor ook de uitspraak van Hof Den Haag 2 februari 2012
(ECLI:NL:GHSGR:2012:BV2646) waarbij een beveiliger werd vrijgesproken van mishandeling omdat
de nekklem was toegepast vanwege het verzet en met als doel het onder controle brengen en niet
het toebrengen van pijn en/of letsel. Ondanks overigens dat

- het slachtoffer op enig moment had aangegeven geen adem te kunnen halen, waarop de
beveiliger zijn arm verplaatste,

- de nekklem 16 à 18 minuten had geduurd waarvan het slachtoffer zich de laatste 2-3 minuten
niet meer verzette en
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- de beveiliger de toestand van het slachtoffer (ondanks deze signalen) niet heeft gecontroleerd.
Het Hof kwalificeerde dit handelen als aanmerkelijk onvoorzichtig, maar niet als opzet op het
toebrengen van pijn en/of letsel.

IV.IV Conclusie

32. Cliënt heeft niet bewust de aanmerkelijk kans aanvaard op welk letsel dan ook. Dit volgt uit
zijn verklaring en wordt ondersteund door het beeldmateriaal.

33. Zijn handelingen waren niet naar hun aard geschikt om zwaar letsel laat staan overlijden tot
gevolg te hebben. Niet voor zover cliënt zich bewust was in ieder geval. Zijn handelingen waren
ook niet (naar hun uiterlijke verschijningsvorm) gericht op het toebrengen van pijn of letsel.

34. Zijn handelingen zijn toegepast om controle over de verdachte te krijgen ter ondersteuning
van een rechtmatige aanhouding. Er is geen enkele omstandigheid waaruit volgt dat cliënt
hiermee een aanmerkelijke kans op overlijden dan wel toebrengen van hersenletsel of eenvoudig
letsel dan wel pijn heeft aanvaard.

35. Om die reden verzoek ik u om cliënt vrij te spreken van de feiten primair, subsidiair en meer
subsidiair ten laste gelegd.

1. Reeds in eerste aanleg is veel gezegd over het juridisch kader waarbinnen de beoordeling van
politiegeweld dient plaats te vinden. Ook mr. Kelder zal hierna de belangrijkste elementen hiervan
bespreken.

2. Ik verwijs met Uw goedvinden, dat zal worden opgenomen in het proces-verbaal van de zitting,
hierbij naar beide stukken (pleidooi eerste aanleg: hoofdstuk VIII Rechtmatig politiegeweld en pleidooi
in de zaak tegen DH02, opgenomen in de pleitnota onder III en IV.). Indien U niet instemt met
verwijzing, zal ik deze teksten integraal voordragen.

3. Voor cliënt geldt in het bijzonder nog het volgende.

4. De enige reden dat cliënt zijn handelingen heeft verricht, was opdat hij zijn wettelijke taak
uitvoerde: het voltooien van een aanhouding. Want zoals ook door Uw Hof en rechtbank is bevestigd,
kan een eenmaal ingezette aanhouding niet worden afgebroken omdat de verdachte zich tegen deze
aanhouding verzet.

5. Het geweld dat moet worden toegepast om de aanhouding alsnog te effectueren, is rechtmatig
toegepast geweld, omdat het gezien de omstandigheden proportioneel en subsidiair was.

6. De verdachte kan dit geweld op ieder moment doen stoppen, door gehoor te geven aan de
opdrachten en zijn verzet te staken.

7. [slachtoffer] bleef zich echter onophoudelijk verzetten. Dat blijkt zonder meer uit de beelden en de
rest van het dossier.

8. Voordat er controle was heeft cliënt fysiek geweld toegepast. Fysiek geweld staat onderaan de
geweldsladder. Het geweld zoals door cliënt toegepast is aan hem uitgeleerd en getraind door de
Politie. Aan dit geweld zijn geen andere voorwaarden verbonden dan (algemeen) gesteld door de
ambtsinstructie. De bepaling aangehaald namens de nabestaanden (pagina 62 van de pleitnota van
mrs. Korver en Lousberg), ziet op toepassing van geweldsmiddelen, waartoe toepassing van fysiek
geweld niet behoort.

9. De rechtbank heeft terecht geoordeeld dat de beoordeling of de door cliënt in de hitte van de strijd
gekozen geweldstoepassing proportioneel en subsidiair is, terughoudend moet plaatsvinden. Zoals
gezegd zal mr. Kelder hier nog nader op ingaan.

10. Niet omdat agenten een vrijbrief hebben of niet hoeven te worden gecontroleerd, maar omdat
agenten net als bijvoorbeeld slachtoffers van geweld, worden gedwongen om te reageren door
onrechtmatig handelen van anderen.

11. Als in deze zaak wordt gekeken naar de omstandigheden van de aanhouding, waaronder het
direct ingezette hevige verzet, heeft de rechtbank terecht overwogen dat de toepassing van de

V. Rechtmatig politiegeweld
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nekklem - ook indien gebruikt als verwurgingstechniek - als proportioneel moet worden aangemerkt.

“De rechtbank stelt voorop dat zij van oordeel is dat de enkele omstandigheid dat DH01 heeft besloten ter
aanhouding van [slachtoffer] een nekklem te gebruiken die tot bloedverwurging kon leiden, nog niet met
zich brengt dat reeds daarom de eisen van proportionaliteit en subsidiariteit zijn overschreden. Anders dan
de officieren van justitie hebben betoogd, was het door [slachtoffer] gepleegde verzet zodanig krachtig en
veelomvattend dat niet op voorhand kan worden gezegd dat het teweegbrengen van een korte black-out
geen aanvaardbaar middel was om dat verzet te staken. Het door de officieren van justitie in dat verband
waargenomen onderscheid tussen gewelddadig verzet waarvan hier geen sprake zou zijn geweest - en niet
gewelddadig verzet (wat er met dat onderscheid ook bedoeld mag worden) legt daarbij geen gewicht in de
schaal.”

12. De rechtbank komt hiermee dus tot dezelfde afweging als die cliënt heeft gemaakt in de hitte van
de strijd. Tot zover kan de verdediging zich dus verenigen met het oordeel van de rechtbank.

13. De rechtbank heeft echter vervolgens aan de toepassing van dit geweld absolute voorwaarden
verbonden, die noch blijken uit de ambtsinstructie, noch uit de opleiding en training van cliënt en
evenmin uit de verklaringen van de IBT-deskundigen. Het is de verdediging dan ook niet duidelijk waar
de rechtbank deze voorwaarden op baseert.

14. De rechtbank overweegt namelijk (onderstrepingen CS):

“De absolute voorwaarde bij toepassing van een nekklem met bloedverwurging is evenwel dat die slechts
zeer kort mag duren en dat die - indien het gewenste effect niet wordt bereikt - onmiddellijk moet worden
beëindigd, gelet op de grote gevaren die daaraan zijn verbonden en ook de extra weerstand die een
dergelijke techniek bij langdurig vasthouden mogelijk kan oproepen.”

15. Nog los van het feit dat deze beoordeling weinig blijk geeft van terughoudendheid, is de
absoluutheid van deze voorwaarden contrecoeur aan de training van agenten.

16. Bij de training ligt, zoals ook volgt uit de verklaringen van IBT-deskundigen Martens, Leukfeldt en
Tieman, juist de nadruk op het aanpassen van (gewelds)handelingen aan de omstandigheden. Er
worden daardoor geen absolute grenzen of voorwaarden gesteld. Omdat niet iedere mogelijke
situatie kan worden voorzien of kan worden getraind, wordt vanuit de docenten aan agenten geleerd
om te reageren vanuit hun eigen vaardigheden op de situatie waar zij mee worden geconfronteerd.
Waarbij van belang is dat steeds het doel voor ogen wordt gehouden en tijdens het toepassen van
die handelingen, zoals ook reeds hiervoor door mij benoemd, getracht wordt te ‘communiceren’ met de
verdachte.

17. De IBT-deskundigen geven over deze specifieke situatie aan, dat zij geen omstandigheden
waarnemen op basis waarvan zij menen dat cliënt eerder zijn handelingen had moeten staken. Het
doel, controle over de verdachte door afboeien, was immers nog niet bereikt. Het loslaten van het
hoofd zou vermoedelijk tot gevolg hebben gehad, aldus de deskundigen, dat de verdachte omhoog
komt en wederom met geweld naar beneden zal moeten worden gebracht.

18. De voorwaarden die de rechtbank stelt voor het toepassen van de techniek, volgen evenmin uit
het rapport van de Inspectie. Hierin wordt juist expliciet vermeld dat er voor een nekklem als
controletechniek, of als luchtpijp- of bloedverwurging slechts de algemene vereisten van
proportionaliteit en subsidiariteit gelden.

19. De techniek staat opgenomen bij de fixatie- en controletechnieken in de toets aanhoudings- en
zelfverdedigingsvaardigheden (RTGP) als hoofdcontroletechniek.

20. Cliënt heeft de techniek, ook in de verwurgingsvariant, uitgeleerd gekregen bij zijn algemene
politieopleiding en IBT én in het kader van zijn bikeropleiding. Hieraan zijn geen bijzondere
voorwaarden verbonden. De techniek, waaronder de verwurgingsmogelijkheid, is uitgeleerd als een
standaard mogelijkheid bij een zich verzettende verdachte. Ongeacht de aard of ernst van het delict.

21. Dit beeld past ook bij de cijfers die volgen uit het rapport van de Inspectie. Waaruit blijkt dat in
20% van de gevallen met fysiek opreden de nekklem wordt toegepast. En in 9% van de gevallen met
fysiek geweld hierbij opzettelijk de verwurgingstechniek wordt toepast om de zich verzettende
verdachte onder controle te kunnen brengen. De Inspectie constateert (pagina 19 van het rapport):

‘‘Ondanks het feit dat geen van de onderzochte organisaties een type verwurging in het
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opleidingscurriculum heeft opgenomen, leert een deel van de docenten van alle onderzochte organisaties dit
wel aan. Dit geldt voor zowel de basisopleiding als de onderhoudstraining”

22. Dat er alleen gebruik zou kunnen worden gemaakt van deze variant bij noodweer, zoals gesteld
namens de nabestaanden, wordt reeds weersproken door het onderzoeksrapport.

23. De beperkte tijdsduur van het incident en de wijze waarop met verdachte is gecommuniceerd door
middel van het geven van duidelijke opdrachten en het feit dat verdachte bij bewustzijn was en geen
tekenen gaf van verstikking of anderszins onwelwording, maakt dat er geen omstandigheden zijn om
aan te nemen dat de handelingen van cliënt niet proportioneel en subsidiair waren en voor cliënt dus
ook geen reden was om zijn geweldstoepassing te beëindigen, nu het doel van afboeien nog niet was
bereikt.

24. De conclusie van Naeyé en Timmer, dat cliënt niet proportioneel zou hebben gehandeld, is
getrokken in het beginstadium van het onderzoek, zelfs nog voordat het onderzoek bij de rechter-
commissaris had plaatsgevonden en is dus hoofdzakelijk ingegeven door het overlijden. Bij die
conclusies is men dus uitgegaan van overlijden door een minutenlange verwurging.

25. Inmiddels is het beeld van de zaak een heel andere:

- De nekklem is, in al zijn varianten, wel degelijk aanbod gekomen in de opleiding en training van
cliënt.

- Er was geen sprake van groepsoptreden in gesloten verband.

- Deskundigen weerspreken de mogelijkheid van verwurging als doodsoorzaak, en concluderen juist
tot een doodsoorzaak die niet aan de nekklem is gerelateerd.

26. Het handelen van cliënt, al dan niet in combinatie met het overige toegepast geweld, moet worden
gekwalificeerd als proportioneel en subsidiair geweld en derhalve als rechtmatig politieoptreden.
Waardoor wegens een beroep op artikel 42 Sr, de tenlastegelegde feiten niet kunnen worden
bewezen en vrijspraak dient te volgen.

27. Als Uw Hof ondanks de terughoudende toets komt tot de conclusie dat cliënt door zijn handelingen
achteraf bezien de grenzen van het toelaatbare heeft overschreden, is er nog niet per definitie sprake
van een strafbaar feit.

28. Daarvoor is noodzakelijk dat het geweld dusdanig excessief is geweest dat als het ware sprake is
van opzettelijk wederrechtelijk handelen.

29. Zo oordeelde het Gerechtshof Den Haag (7 juli 2016, ECLI:NL:GHDHA:2016:2014), waarin het
overwoog in het kader van zijn afwijzing van een klacht ex art. 12 Sv:

“Alles afwegende oordeelt het hof dat de laatste fase van de geweldstoepassing door beklaagde niet
proportioneel te noemen is en het beklag in die zin deels gegrond moet worden geacht. De omstandigheid
dat het handelen van een politieagent deels niet kan worden aangemerkt als proportioneel hoeft evenwel
niet zonder meer te leiden tot het oordeel dat sprake is van opzettelijke mishandeling als bedoeld in artikel
300 van het Wetboek van Strafrecht.”

30. Hierbij merk ik nog op, dat in tegenstelling hetgeen namens nabestaanden naar voren is gebracht,
ook in het kader van een art. 12 Sv procedure het Hof de haalbaarheid van de vervolging volwaardig (en
dus niet marginaal) toetst.

31. Dat cliënt opzettelijk wederrechtelijk zou hebben gehandeld volgt geenszins uit het dossier. Uit het
door hem aanroepen van de verdachte en het onmiddellijk loslaten na controle volgt het tegendeel.

32. Ook bij overschrijding van de grenzen van proportionaliteit dient cliënt om die reden te worden
vrijgesproken.’

30. De verdachte heeft tijdens het onderzoek ter terechtzitting in hoger beroep op 1 april 2019 onder
meer verklaard:15

‘Ik zag [slachtoffer] op 27 juni 2015 voor de eerste keer tijdens het begin van het festival. Hij maakte
deel uit van een groep. Hij was luidruchtig. Op dat moment was hij nog niet in discussie met agenten.
Later, toen ik als bestuurder in de ME-bus zat en [slachtoffer] in de richting van die bus liep, hoorde ik
lawaai. Ik zag dat mijn collega DH02 en een andere collega, volgens mij was dat [verbalisant 1] , uit
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de ME-bus stapten en in de richting van [slachtoffer] liepen. Er ontstond tumult. Ik ben toen ook uit de
ME-bus gestapt. Ik heb de ramen van het voertuig afgesloten, omdat het voertuig onder mijn
verantwoordelijkheid viel, en vervolgens heb ik mij aangesloten bij genoemde collega's. Op dat
moment was [slachtoffer] in mijn beleving reeds aangehouden. Hij verzette zich daar fysiek tegen.

Het eerste fysieke contact tussen [slachtoffer] en mij bestond daarin dat ik hem met mijn beide
handen achter zijn nek greep om hem naar de grond te dirigeren, te trekken. Wij stonden toen face-
to-face tegenover elkaar. [slachtoffer] belandde, mede dankzij de hulp van de collega's DH02 en
[verbalisant 1] , op de grond. Toen kon ik mijzelf op [slachtoffer] positioneren zodat zijn
bewegingsruimte werd verkleind. Ik ben daarna overgegaan tot toepassing van - wat later bleek -
een hoofdklem.

Bij een hoofdklem zit een arm om het hoofd. Bij een nekklem zit een arm om de nek/hals. Een nekklem
kun je aanleggen en aanzetten. Aanleggen houdt in het omvatten van de nek/hals met het doel de
verdachte onder controle te krijgen dan wel vast te houden. Aanzetten houdt in het met meer dan
geringe kracht omvatten van de nek/hals met het doel de verdachte dusdanig uit balans te brengen
dat een black-out ontstaat. Aanleggen gaat met minder kracht gepaard dan aanzetten. Bij het
aanzetten van een nekklem zit één arm in een V-vorm om de nek/hals, en wordt met de andere arm
aangetrokken waardoor kracht op de nek/hals ontstaat. Afsnijding van de bloedtoevoer kan hiervan
het gevolg zijn. Als een nekklem niet leidt tot blokkering van de bloedtoevoer, maar wel zodanig strak
wordt aangetrokken dat de nek/hals niet kan bewegen, zou je kunnen spreken van een controleklem.

U vraagt mij welke handelingen ik nu precies heb verricht op 27 juni 2015. U houdt mij in dat verband
voor dat ik in mijn verklaringen verschillende termen heb gebruikt. Het was mijn bedoeling om een
nekklem aan te leggen om vervolgens te kunnen doorpakken en aanzetten. Ik bemerkte dat dat niet
lukte, omdat mijn arm om de kaaklijn van [slachtoffer] zat. Ik kan mij dat nog goed herinneren, omdat
ik bijtbewegingen voelde op mijn arm. Ik was bang dat ik zou worden gebeten. Ik voelde zijn kin
bewegen op mijn arm. Ik weet zeker dat ik op dat moment niet onder de kin zat met mijn arm. Ik denk
op de beelden te zien dat mijn arm uiteindelijk onder de kin van [slachtoffer] is. Ik ga er dus van uit
dat ik op een bepaald moment ben overgeschakeld van een hoofdklem naar een nekklem. U merkt op
dat op de beelden te zien is dat mijn arm wel enige tijd onder de kin van [slachtoffer] lijkt te zitten, en
dat dit op gespannen voet lijkt te staan met mijn eerdere verklaring dat, zodra mijn arm om de nek
zat, er controle was en de worsteling ten einde was. Dat klopt, maar ik kan op de beelden niet zien
dat ik daadwerkelijk en met veel kracht de nekklem aanzet. U merkt op dat u op de beelden denkt te
zien dat [slachtoffer] , op het moment dat ik mijn arm om zijn nek hield, redelijk vast zat. U vraagt mij
of dat een juiste waarneming is. Ik zie op de beelden een persoon die zich hevig aan het verzetten is.
Ik weet bijna honderd procent zeker dat ik de nekklem alleen maar heb aangelegd, en niet heb
aangezet. Gelet op het bij [slachtoffer] geconstateerde letsel moet er sprake zijn geweest van enige
kracht op de nek/hals, maar ik kan niet zeggen door wie of wat die kracht is veroorzaakt. In mijn
herinnering heb ik [slachtoffer] dusdanig vastgehouden dat hij op zijn plaats bleef. Ik weet niet of dat
zijn ademhaling heeft belemmerd.

Het klopt dat ik uiteindelijk met mijn knie op het hoofd van [slachtoffer] heb gedrukt. Dit is een
aangeleerde techniek om controle te houden op een persoon. Het is niet bedoeld om een pijnprikkel
te geven. Op de beelden is te zien dat ik dit handelen direct staak op het moment dat ik zie dat er
controle is. Voor mij was het moment dat er een tweede handboei bij kwam, het moment dat er
controle was over [slachtoffer] .

Het klopt dat het begin van de aanhouding en de worsteling niet op de beelden is te zien. U vraagt mij
hoe lang de worsteling al aan de gang was vóór de eerste beelden. Dat weet ik niet, maar minuten
lijkt mij wel erg lang. U vraagt mij of ik mij kan herinneren wie welke handelingen heeft verricht vóór
de eerste beelden. Ik heb zojuist reeds verklaard wat ik mij daarvan kan herinneren: ik ben de ME-bus
uitgestapt en naar mijn collega's en [slachtoffer] gelopen en ik heb [slachtoffer] toen achter zijn nek
gegrepen, waardoor hij op de grond terecht kwam. Ik weet niet welke handelingen door wie zijn
verricht voorafgaand aan mijn komst.

U vraagt of bij mij op enig moment de gedachte is opgekomen dat het handelen van [slachtoffer] , het
verzet, niet was gericht op het beletten van de aanhouding, maar was ingegeven door een vorm van
paniek of nood. Nee. Gelet op het gepleegde verzet ben ik er honderd procent van uitgegaan dat hij
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daadwerkelijk wilde loskomen. Ik heb tegen hem gepraat, dat is ook te horen op de beelden, en
daarin gaf ik hem de ruimte om mee te werken. Ik voelde dat hij gebruik maakte van die ruimte door
omhoog te komen en zijn verzet niet te staken.

U vraagt mij of ik, tijdens de handelingen die ik ten aanzien van [slachtoffer] verrichtte, heb
gecontroleerd hoe het met hem ging, en zo ja, hoe. Door zijn spierspanningen heb ik kunnen
aanvoelen dat hij nog bij kennis was. Met spierspanningen doel ik op de kracht die hij gaf bij het
omhoog komen en het in tegengestelde richting draaien. Ik heb meerdere keren gekeken en gevoeld.
Er is bij mij geen enkel moment geweest dat ik het idee had dat [slachtoffer] onwel, buiten
bewustzijn, of niet meer aanspreekbaar was. Ik heb tijdens de worsteling misschien niet zijn gezicht
gezien, maar wel de bovenkant en de zijkanten van zijn hoofd. Voor mij waren er voldoende indicaties
dat [slachtoffer] zich nog steeds volledig aan het verzetten was.

U vraagt mij, gelet op de eerdere uitlatingen van [slachtoffer] die avond, of tijdens de worsteling is
gesproken over een wapen. Ik kan mij niet herinneren of dat met zoveel woorden is benoemd. Voor
mij was op dat moment zicht op de handen het belangrijkst, mede gelet op het feit dat [slachtoffer]
zijn handen wegtrok in de richting van zijn broeksband, of in ieder geval in die richting hield.

Ik kan mij herinneren dat ik collega's om mij heen heb zien zitten terwijl ik handelingen verrichtte ten
aanzien van [slachtoffer] . Ik heb eventuele door die collega's verrichte geweldshandelingen niet
gezien. Ik heb niemand op [slachtoffer] zien zitten. U vraagt mij of bij een aanhouding die door
meerdere agenten wordt verricht, de handelingen van die agenten niet op elkaar moeten worden
afgestemd. Wij hebben allemaal onze eigen professionaliteit. Terugkijkend naar mijn eigen
professionaliteit weet ik zeker dat ik om mij heen heb gekeken wat er gebeurde, en daarop heb ik
mijn handelen ook afgestemd, maar wij zijn zeker niet getraind in groepsaanhoudingen, dus op die
manier zijn wij ook niet op elkaar afgestemd.

(…)

U vraagt mij op welk moment op de beelden te zien is dat ik naar [slachtoffer] heb gekeken om te
controleren of het goed met hem ging. Volgens mij is op de beelden op een gegeven moment te zien
dat ik naar beneden kijk, maar dat weet ik niet zeker. Ik weet wel zeker dat ik heb gecontroleerd of
het goed ging met [slachtoffer] . Ik heb ook gevoeld of het goed met hem ging. Ik voelde zoals gezegd
spierspanningen.

U vraagt mij op welke manier ik [slachtoffer] ruimte heb gegeven om mee te werken. Ik heb dat
gedaan door tegen hem te praten en door de klem soms iets losser te houden.

Aanvankelijk was het mijn bedoeling dat [slachtoffer] een black-out zou krijgen. Maar toen ik hem
vastpakte, bemerkte ik dat mijn arm om de kaaklijn van [slachtoffer] zat. Ik bleef hem toen wel
vasthouden. Ik ben tijdens de IBT-training getraind in het toepassen van een nekklem. Deze klem kan
op verschillende manieren, zowel van voren als van achteren, worden toegepast. Die verschillende
manieren zijn mij ook aangeleerd.

(…)

Over het aanleren van de nekklem met de benadering van voren wil ik graag nog het volgende
verklaren. Deze manier van toepassing van de nekklem wordt aangeleerd middels de zogenaamde
stoelprocedure: er zit dan iemand op een stoel en de agent moet diegene dan van voren benaderen,
dan de handen in de nek plaatsen, de nek naar beneden duwen, en daar zodoende van voren de arm
onder de hals of kin plaatsen. De klem die ik bij [slachtoffer] heb aangelegd noem ik een klem die van
voren is aangelegd.’

31. De steller van het middel klaagt dat het hof niet expliciet heeft gerespondeerd op het verweer
voor zover dat het opzet van de verdachte betreft en dat het hof de verwerping van dat verweer in
ieder geval niet begrijpelijk en toereikend heeft gemotiveerd.

31. Onder ‘mishandeling’ in de zin van art. 300 Sr moet volgens Uw Raad worden verstaan ‘het
opzettelijk aan een ander toebrengen van lichamelijk letsel of pijn, het opzettelijk benadelen van de
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gezondheid alsmede – onder omstandigheden – het opzettelijk bij een ander teweegbrengen van een
min of meer hevige onlust veroorzakende gewaarwording in of aan het lichaam, een en ander zonder
dat daarvoor een rechtvaardigingsgrond bestaat’.16 Voorwaardelijk opzet volstaat daarbij.17

33. Voorwaardelijk opzet op een bepaald gevolg 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. Daarbij komt betekenis toe 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 gegeven omstandigheden reële, niet
onwaarschijnlijke mogelijkheid.18 In de context van mishandeling volstaat derhalve het bewust
aanvaarden van de reële, niet onwaarschijnlijke mogelijkheid dat lichamelijk letsel of pijn wordt
toegebracht. Opzet op de afwezigheid van rechtvaardigingsgronden is, zo kan uit de door Uw Raad
gekozen formulering worden afgeleid, niet vereist.19

34. Het hof heeft in het bestreden arrest overwegingen gewijd aan de door DH01 verrichte
geweldshandelingen. In die context stelt het hof op basis van diverse getuigenverklaringen en de
waarneming van door omstanders gemaakte beelden vast dat de verklaring van DH01 dat hij nimmer
een nekklem heeft aangezet moet worden gepasseerd (ov. 65). Op de beelden is volgens het hof
‘duidelijk een krachtig aangezette klem om de nek te zien.’ Vastgesteld wordt dat de verdachte ‘reeds
vanaf het begin van de aanhouding het hoofd van [slachtoffer] heeft omvat (naar eigen zeggen met
de bedoeling om hem via een verwurging een black out te bezorgen)’. Daarbij kan het ‘geconstateerde
letsel aan de hals’ volgens het hof ‘niet door iets anders dan door die nekklem zijn veroorzaakt’. Die
nekklem is volgens het hof mogelijk ‘begonnen als een poging tot een bloedverwurging’ maar is
uiteindelijk ‘uitgelopen op een klem die druk heeft uitgeoefend op de luchtpijp en het strottenhoofd’.

35. ’s Hofs overwegingen monden uit in ‘conclusies ten aanzien van de ten laste gelegde feiten’. In
deze conclusies stelt het hof in verband met het primair en subsidiair tenlastegelegde (medeplegen
van doodslag en medeplegen van zware mishandeling, de dood ten gevolge hebbend) vast dat,
‘indien moet worden aangenomen dat er sprake was van een aanmerkelijke kans op de dood of
hersenletsel, niet vastgesteld kan worden dat de verdachte DH01 zich (…) van die aanmerkelijke kans
bewust moet zijn geweest’ (ov. 118). Het hof spreekt de verdachte om die reden vrij van die
onderdelen van de tenlastelegging. Vervolgens overweegt het hof dat ‘al het voorgaande’ wel tot de
conclusie leidt dat de verdachte ‘door de afklemming van de nek/hals, [slachtoffer] heeft mishandeld
en dat het overlijden van [slachtoffer] daarvan het gevolg is geweest’ (ov. 120). Op die grond
verklaart het hof het meer subsidiair ten laste gelegde (mishandeling, de dood ten gevolge hebbend),
bewezen.

36. Deze beslissingen, gelezen in het licht van de daaraan ten grondslag gelegde overwegingen,
brengen mee dat het onder het kopje ‘Geen opzet’ gevoerde verweer deels is gehonoreerd. Het hof
gaat ervan uit dat de verdachte geen opzet had op het toebrengen van hersenletsel of overlijden.
Tegelijk valt te constateren dat het verweer waar het gaat om het bestrijden van opzet op het
toebrengen van pijn of letsel minder uit de verf komt. Dat toepassing niet bedoeld is als pijnprikkel (nr.
7) en vrijwel nooit leidt tot overlijden als gevolg van verstikking (nr. 10) is niet onverenigbaar met het
oordeel dat er een reële mogelijkheid is dat toepassing van de nekklem pijn en/of letsel veroorzaakt,
en dat de verdachte deze mogelijkheid bewust heeft aanvaard. Gewezen wordt op lagere rechtspraak
waarin het aanleggen van de nekklem niet zwaarder wordt gekwalificeerd dan als eenvoudige
mishandeling, en vermeld wordt dat het onderkende risico van de techniek beschadiging van het
strottenhoofd is (nr. 12).20 Dat duidt niet op het innemen van een standpunt waar ’s hofs beslissing
van afwijkt. Gesteld wordt dat de verdachte de aanmerkelijke kans op letsel dan wel pijn niet op de
koop toe heeft genomen (nr. 30), maar daaraan voorafgaand wordt aangegeven dat de verdachte
steeds met het slachtoffer heeft gecommuniceerd om hem te laten weten wat hij moest doen om het
geweld, dat uit meer bestond dan de handelingen van de verdachte, te doen stoppen (nr. 28). Dat
duidt erop dat de verdachte zich ervan bewust was dat de nekklem voor [slachtoffer] (heel)
onaangenaam was. Ik wijs er in deze context nog op dat het hof heeft overwogen dat het
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sectierapport inhoudt dat letsels aan/in de hals zijn vastgesteld, met bloeduitstortingen en breuken
van beide bovenste hoorntjes van het strottenhoofd en met begeleidende bloeduitstortingen. En dat
deze volgens patholoog Soerdjbalie-Maikoe bij leven zijn ontstaan door inwerking van mechanisch
samendrukkend geweld op de hals (ov. 61).

37. Tegen deze achtergrond meen ik dat het hof het aangevoerde voor zover daarin het opzet op
mishandeling wordt bestreden, niet behoefde aan te merken als een uitdrukkelijk onderbouwd
standpunt. Van een dergelijk standpunt is eerst sprake als een standpunt ‘duidelijk, door argumenten
geschraagd en voorzien van een ondubbelzinnige conclusie’ ten overstaan van de feitenrechter naar
voren is gebracht.21 De aangevoerde argumenten brengen niet mee dat van een standpunt sprake is
dat een afzonderlijke reactie behoefde. Ik merk in dit verband op dat de steller van het middel in
relatie tot dit verweer ook niet spreekt over een uitdrukkelijk onderbouwd standpunt. Voor het geval
Uw Raad daar anders over denkt, meen ik dat in ’s hofs bewijsoverwegingen besloten ligt welke
redenen het hof ertoe hebben gebracht van dit standpunt af te wijken. Het hof passeert de verklaring
van de verdachte ‘dat hij nimmer een nekklem heeft aangezet (in de zin van met kracht aantrekken),
maar slechts de hoofdklem heeft toegepast’ (ov. 65). Het hof stelt vast dat op de beelden een
‘krachtig aangezette klem om de nek’ te zien is. Het geconstateerde letsel kan volgens het hof ‘niet
door iets anders dan door die nekklem zijn veroorzaakt’. Het hof acht daarom bewezen ‘dat DH01 met
kracht gedurende enige tijd de nek/hals van [slachtoffer] met een arm heeft afgeklemd’ (ov. 66). In
deze vaststellingen ligt besloten dat de verdachte naar ’s hofs oordeel bewust de aanmerkelijke kans
heeft aanvaard dat hij het slachtoffer lichamelijk letsel of pijn toebracht dan wel een min of meer
hevige onlust veroorzakende gewaarwording in of aan diens lichaam teweegbracht. Tot nadere
toelichting was het hof in het licht van hetgeen door de raadsvrouw op dit punt is aangevoerd niet
gehouden.

38. De steller van het middel wijst vervolgens op ‘s hofs overweging dat de verdachte bekend moet
zijn geweest met de risico’s ‘nu hij, blijkens zijn verklaring ter terechtzitting bij de rechtbank, zowel de
hoofdklem als de nekklem aangeleerd heeft gekregen en het hof ervan uitgaat dat, anders dan de
verdachte ter zitting bij de rechtbank heeft verklaard, daarbij ook is gewezen op die risico’s’. Deze
overweging zou niet worden ondersteund door een bewijsmiddel. Waarop het hof baseert dat er
zowel bij de hoofdklem als bij de nekklem risico’s waren en dat de verdachte bekend was met die
risico’s, omdat daarop is gewezen toen de verdachte de technieken werden aangeleerd, zou
onduidelijk en evenmin begrijpelijk zijn.

39. Deze klacht wordt in de schriftuur in het verlengde van de voorgaande klacht onder het kopje
‘Opzet’ naar voren gebracht. De overweging van het hof waar de steller van het middel de aandacht
op vestigt (ov. 69), maakt evenwel onderdeel uit van de bespreking van de rechtmatigheid van de
door DH01 verrichte handelingen. Het gaat derhalve niet om een overweging waarmee het hof de
bewezenverklaring van het in ‘mishandeling’ besloten liggende opzet heeft onderbouwd. Het hof
spreekt in deze overweging over de aan de nekklem verbonden risico’s omdat deze risico’s zwaar
wegen bij het beoordelen van de proportionaliteit. De betreffende overweging loopt uit op de
conclusie dat de verdachte geen beroep toekomt op de rechtvaardigingsgrond die in art. 42 Sr is
omschreven. Tegen deze achtergrond faalt de klacht dat de bewijsvoering van het opzet in zoverre
niet gebaseerd is op wettige bewijsmiddelen; de inschatting van het hof waar het middel aan
refereert is niet dragend voor de bewezenverklaring van het opzet. Voor het geval Uw Raad daar
anders over denkt, wijs ik er nog op dat de basale inrichting van het menselijk lichaam, ook de nek, en
de kwetsbaarheid van dat onderdeel van het lichaam, naar het mij voorkomt als feit van algemene
bekendheid kan worden aangemerkt.22 Tegen die achtergrond meen ik dat de bewezenverklaring van
het opzet ook zonder meer toereikend is gemotiveerd indien ’s hofs inschatting dat de verdachte bij
het aanleren van hoofd- en nekklem op de risico’s daarvan is gewezen, uit ’s hofs overwegingen
wordt weggedacht.23

40. De steller van het middel voert voorts aan dat het arrest innerlijk tegenstrijdig is voor zover het de
beantwoording betreft van de vraag welke handelingen de verdachte exact heeft verricht. Het hof zou
in de overwegingen 34, 35 en 65 de mogelijkheid hebben opengelaten dat de verdachte [slachtoffer]
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gedurende een deel van de worsteling bij het hoofd vasthad. Deze onduidelijkheid zou de
begrijpelijkheid van ’s hofs oordeel aantasten.

41. Het hof stelt in ov. 34 vast dat niet met zekerheid kan worden gezegd of de verdachte kort nadat
[slachtoffer] naar de grond was gebracht diens hoofd heeft omklemd of dat inmiddels sprake was van
een omklemming van de nek. Daarbij stelt het hof tegenover elkaar de verklaringen van DH02 en de
verdachte, die spreken over het onder controle krijgen van het hoofd respectievelijk een hoofdklem,
en diverse getuigen die hebben verklaard dat de arm van de verdachte (ook in die fase al) om de nek
van [slachtoffer] zat. Voortbouwend op die overweging stelt het hof in ov. 65 vast dat het ervoor
gehouden moet worden dat de verdachte vanaf een moment gelegen in de eerste fase van de
aanhouding tot aan het staken van het verzet door [slachtoffer] de nekklem heeft toegepast.
Innerlijke tegenstrijdigheid kan ik in deze overwegingen van het hof niet ontwaren. Ook deze
deelklacht faalt.

42. De steller van het middel meent voorts dat het hof zich ten onrechte heeft beperkt tot de vraag
waaruit het handelen van de verdachte bestond, daarbij in het midden latend welke (voor opzet
relevante) beleving de verdachte van zijn handelen had. Door de verdediging zou zijn betoogd dat de
verdachte heeft gemeend dat sprake was van toepassing van een hoofdklem. Het hof zou ten
onrechte in het midden hebben gelaten of een weinig riskante controletechniek (de hoofdklem) in casu
onbedoeld in een verwurgingstechniek kan zijn overgegaan. Dat zou afbreuk doen aan ’s hofs oordeel
dat sprake is van opzet, omdat daarvoor van belang is of de verdachte welbewust de aanmerkelijke
kans op pijn of letsel heeft aanvaard. Daarbij voert de steller van het middel aan dat de bevindingen
van de inspectie bevestigen dat een controletechniek vrijwel geen risico’s met zich brengt en tijdens
een worsteling inderdaad onbedoeld kan overgaan in een verwurgingstechniek.

43. Nadat het hof de door de verdachte toegepaste geweldshandelingen heeft geanalyseerd, stelt
het in de concluderende overweging voorop – zo bleek – dat de verklaring van de verdachte dat hij
nimmer een nekklem heeft aangezet maar slechts een hoofdklem heeft toegepast, moet worden
gepasseerd (ov. 65). Die verklaring is volgens het hof niet alleen strijdig met de weergegeven
verklaringen van de getuigen en deskundigen, maar ook met de waarneming door het hof van de ter
terechtzitting afgespeelde beelden. Op die beelden is, aldus het hof, duidelijk een krachtig aangezette
klem om de nek te zien. In deze overwegingen van het hof ligt besloten dat het de verklaring van de
verdachte ook voor zover daarin besloten ligt dat hij heeft gemeend slechts een hoofdklem toe te
passen op basis van de verklaringen en de beelden heeft gepasseerd.

44. Tot nadere motivering van dat oordeel was het hof naar het mij voorkomt niet gehouden. Dat – uit
de bevindingen van de inspectie blijkt dat – een weinig riskante controletechniek (de hoofdklem)
onbedoeld in een verwurgingstechniek kan overgaan, zoals het hof zelf ook signaleert (ov. 42),
betekent niet dat in het onderhavige geval van zo’n onbedoelde overgang sprake is. Het hof
overweegt dat de verdachte in zijn eerste verhoor tegenover de Rijksrecherche heeft verklaard dat
hij, toen [slachtoffer] op de grond terechtkwam, ‘zijn handen (heeft) verpakt en een nekklem
aangelegd’ (ov. 44). Ook tijdens het onderzoek ter terechtzitting in hoger beroep heeft de verdachte
verklaard dat hij bijna honderd procent zeker weet dat hij een nekklem heeft aangelegd (maar niet
aangezet). Dat duidt er niet op dat het bij een hoofdklem is gebleven of dat de verdachte dat heeft
gemeend.

45. De steller van het middel klaagt voorts dat het hof heeft nagelaten te onderzoeken of de
verdachte met zijn geweld tot doel had [slachtoffer] pijn of letsel toe te brengen, of daarmee als
middel het rationele en geoorloofde doel van diens aanhouding beoogde. Uit de parlementaire
behandeling van het Wetboek van Strafrecht en uit rechtspraak van Uw Raad zou kunnen worden
afgeleid dat in dat laatste geval geen sprake is van het voor mishandeling vereiste opzet.

46. De steller van het middel attendeert in dit verband op de volgende door Minister Modderman
uitgesproken zinnen:24

‘In beide artikelen (254 en 300) wordt de beteekenis van het woord “mishandeling” beheerscht door
dezelfde gedachte: dat het niet voldoende is dat men opzettelijk leed doet, maar daarenboven een
vereischte dat dit leed doel was. Dit wordt dan ook reeds in het spraakgebruik van het dagelijksch
leven erkend. Wie zijn kind kastijdt of, als chirurgijn, iemand eene operatie doet ondergaan,
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veroorzaakt opzettelijk leed, maar wordt, daar leed daarbij geen doel, maar middel is voor een
rationeel doel, niet gezegd te mishandelen.’

47. De steller van het middel wijst voorts op een arrest van Uw Raad uit 1902, waarin is overwogen
dat tot het wezen van mishandeling behoort ‘dat het opzet zij gericht op het toebrengen van
lichamelijk letsel of het veroorzaken van pijn als doel, niet als middel tot bereiking van een ander
geoorloofd doel’.25

48. Meer dan een eeuw later wees Uw Raad het ook door de steller van het middel genoemde HR 5
juli 2011, ECLI:NL:HR:2011:BQ6690, NJ 2011/466 m.nt. Keijzer. Daaruit kan worden afgeleid dat aan
de gedachte dat de arts die een operatie uitvoert zich niet schuldig maakt aan mishandeling,
uitdrukking wordt gegeven door het toebrengen van pijn of letsel niet als mishandeling aan te merken
indien daarvoor een rechtvaardigingsgrond bestaat. Voor zover het middel ervan uitgaat dat
kwalificatie als mishandeling slechts mogelijk is ingeval het toebrengen van lichamelijk letsel of het
veroorzaken van pijn het doel was (van de pleger) en niet een middel tot het bereiken van een ander
geoorloofd doel, gaat het uit van een onjuiste rechtsopvatting.26

49. De steller van het middel stelt zich ten slotte op het standpunt dat het hof een onjuiste betekenis
heeft toegekend aan het begrip mishandeling, door daarvoor genoegen te nemen met culpa.
Gewezen wordt op de passage in de strafmotivering, inhoudend dat het hof er niet aan twijfelt ‘dat de
verdachte oprecht de intentie heeft gehad het goede te doen’; dat de verdachte ‘een onjuiste
inschatting heeft gemaakt’ (ov. 130) en dat de verdachte ‘dusdanig verwijtbaar heeft gehandeld dat
daarop een strafrechtelijke reactie dient te volgen’ (ov. 131).

50. Dat het hof er blijkens de strafmotivering niet aan twijfelt dat de verdachte de intentie heeft
gehad het goede te doen, is geen aanwijzing dat het hof bij het begrip mishandeling genoegen heeft
genomen met culpa. Van mishandeling is sprake bij het opzettelijk toebrengen van lichamelijk letsel of
pijn, zonder dat daarvoor een rechtvaardigingsgrond bestaat. Daarvan kan ook sprake zijn als het
lichamelijk letsel is toegebracht met als doel de betrokkene, die zich verzette, aan te houden, en de
proportionaliteit van de geweldstoepassing daarbij uit het oog is verloren. Dat het hof vaststelt dat de
verdachte een onjuiste inschatting heeft gemaakt, betekent evenmin dat het hof met culpa genoegen
heeft genomen. Het hof refereert daarmee – naar ik begrijp – aan de onjuiste inschatting van de
proportionaliteit van de geweldsaanwending. Die onjuiste inschatting staat los van de
bewezenverklaring van het voor mishandeling vereiste opzet. De overweging dat de verdachte
dusdanig verwijtbaar heeft gehandeld dat daarop een strafrechtelijke reactie dient te volgen duidt er
evenmin op dat de vaststelling van mishandeling stoelt op een vaststelling van culpa. Het hof heeft er
slechts mee duidelijk gemaakt dat, ook al gaat het uit van de goede intenties van de verdachte, de
onjuiste inschatting van de proportionaliteit van de geweldstoepassing desalniettemin een
strafrechtelijke reactie rechtvaardigt.

51. De steller van het middel attendeert in deze context nog op HR 17 mei 2016,
ECLI:NL:HR:2016:862, NJ 2017/67 m.nt. Mevis. Daarin was het cassatieberoep aan de orde dat het
OM had ingesteld tegen de vrijspraak van (onder meer) het als arts mishandelen van patiënten terwijl
dat feit de dood ten gevolge had. Uw Raad overwoog in dat arrest dat het hof bij de beantwoording
van de vraag of de verdachte opzettelijk had gehandeld, het juiste toetsingskader tot uitgangspunt
had genomen. En dat het hof vervolgens de verklaring van de verdachte, inhoudende - kort gezegd -
dat hij te goeder trouw had gehandeld en niet opzettelijk verkeerde diagnosen had gesteld, niet
ongeloofwaardig had geacht en onder meer op grond van die verklaring had geoordeeld dat de
verdachte ten tijde van zijn handelen niet bewust de aanmerkelijke kans op letsel (etc.) had
aanvaard, zodat het tenlastegelegde opzet niet bewezen kon worden verklaard. Dat oordeel gaf
volgens Uw Raad niet blijk van een onjuiste rechtsopvatting en was, als met de aan het hof als
feitenrechter voorbehouden waardering van het voorhanden bewijsmateriaal verweven oordeel ook
niet onbegrijpelijk en toereikend gemotiveerd.

52. Uit deze overweging kan naar het mij voorkomt niet worden afgeleid dat ‘Uw Raad de vrijspraak
van een neuroloog ter zake van mishandeling van zijn patiënten in stand liet, omdat de neuroloog te
goeder trouw had gehandeld’ (middel, nr. 2.33). Wat de doorslag gaf, was dat ’s hofs oordeel dat de
verdachte niet bewust de kans op letsel had aanvaard niet blijk gaf van een onjuiste rechtsopvatting,
niet onbegrijpelijk was en toereikend was gemotiveerd. In de onderhavige zaak kan uit ’s hofs
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overweging inzake de ‘krachtig aangezette klem om de nek’ worden afgeleid dat de verdachte volgens
het hof wel (voorwaardelijk) opzet op pijn en/of letsel had. De ‘intentie om het goede te doen’ waar
het hof in de onderhavige zaak in de strafmotivering over spreekt, heeft betrekking op het bestaan
van een rechtvaardigingsgrond. Die intentie kan van belang zijn in het kader van afwezigheid van alle
schuld (zie daaromtrent het derde middel), maar staat niet aan bewezenverklaring van het voor
mishandeling vereiste opzet in de weg.

53. De onder het kopje ‘Opzet’ gerubriceerde deelklachten falen.

De onder het kopje ‘Wederrechtelijkheid’ gerubriceerde deelklachten

54. De steller van het middel meent dat ’s hofs oordeel dat de nekklem op zichzelf niet
disproportioneel was, maar te lang heeft geduurd, mede in het licht van de omstandigheid dat nog
vier agenten bezig waren met het onder controle brengen van [slachtoffer] , niet begrijpelijk is. Hij
wijst erop dat de toetsing van de proportionaliteit van politiegeweld in het heetst van de strijd
terughoudend dient plaats te vinden. En dat rekening moet worden gehouden met de eigen
interpretatieruimte die de agent heeft in het korte tijdsbestek waarin hij moet handelen, terwijl moet
worden uitgegaan van de informatie die de agent op dat moment had. In het bijzonder zou niet zijn in
te zien dat de geweldshandeling ‘te lang’ zou hebben geduurd. De steller van het middel wijst erop
dat [slachtoffer] zich tot het eind van de worsteling bleef verzetten en daardoor niet onder controle
gebracht en geboeid kon worden. Voorts zou het hof in het midden hebben gelaten hoe lang de
handeling heeft geduurd en of de ademhaling en/of bloedtoevoer daarbij überhaupt onafgebroken
werd belemmerd. Tegen deze achtergrond zou niet gezegd kunnen worden dat de verdachte de hem
toekomende interpretatieruimte dusdanig onredelijk heeft ingevuld dat zijn handelen de
proportionaliteitstoets niet kan doorstaan. Dat vier agenten rechtmatig bezig waren met het onder
controle brengen van [slachtoffer] zou het voorgaande niet anders maken. Al met al zou de
verwerping van het gevoerde rechtmatigheidsverweer niet begrijpelijk zijn en zou de
bewezenverklaring voor zover inhoudend dat de verdachte [slachtoffer] heeft ‘mishandeld’ niet
begrijpelijk zijn en niet naar de eis der wet met redenen zijn omkleed.

55. Het hof heeft onder het kopje ‘Beoordelingskader van de rechtmatigheid van de
geweldshandelingen’ het gehanteerde toetsingskader uiteengezet (ov. 19 e.v.). Het hof citeert daarbij
art. 3 en art. 7, eerste en vijfde lid (oud), Politiewet 2012, en wijst op de Ambtsinstructie voor de
politie, de Koninklijke Marechaussee en andere opsporingsambtenaren (verder: de Ambtsinstructie).
Het hof stelt vervolgens voorop dat de wettelijke regeling aan de politie, voor zover zij optreedt in de
rechtmatige uitoefening van de bediening, een grote mate van vrijheid toekent om jegens andere
deelnemers aan de maatschappij geweld te gebruiken. Die vrijheid is evenwel niet onbeperkt, omdat
de grenzen van proportionaliteit en subsidiariteit niet mogen worden overschreden. Het hof neemt
voorts als uitgangspunt dat ‘bij de strafrechtelijke beoordeling van opsporingshandelingen van
politieagenten in functie terughoudendheid moet worden betracht. Beoordeeld dient te worden of het
toegepaste geweld aan de eisen van proportionaliteit en subsidiariteit voldoet, niet of de politieagent
redelijkerwijs een andere keuze had kunnen maken of dat een andere keuze voor de hand had
gelegen.’ De steller van het middel formuleert geen bezwaren tegen het door het hof gehanteerde
beoordelingskader; gesproken wordt over ‘de terughoudende proportionaliteitstoets die het hof
terecht heeft vooropgesteld’. Ik maak in het navolgende enkele opmerkingen over het kader waarin
de proportionaliteitstoets plaatsvindt.

56. Bij de te hanteren proportionaliteitstoets is art. 2 EVRM een richtsnoer. Dat artikel luidt als volgt:

‘1. Everyone's right to life shall be protected by law. No one shall be deprived of his life intentionally
save in the execution of a sentence of a court following his conviction of a crime for which this penalty
is provided by law.

2. Deprivation of life shall not be regarded as inflicted in contravention of this article when it results
from the use of force which is no more than absolutely necessary:
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(a) in defence of any person from unlawful violence;

(b) in order to effect a lawful arrest or to prevent the escape of a person lawfully detained;

(c) in action lawfully taken for the purpose of quelling a riot or insurrection.’

57. Art. 2 EVRM stelt derhalve als eis dat het geweldgebruik dat fatale gevolgen heeft gehad absoluut
noodzakelijk was om de rechtmatige aanhouding te realiseren. Dat deze eis aan de politieambtenaar
een zekere beoordelingsruimte laat, kan worden afgeleid uit EHRM 24 maart 2011 (Grote Kamer),
Giuliano en Gaggio v. Italië, nr. 23458/02.27 Daarin overwoog het Europees Hof:

‘175. The exceptions delineated in paragraph 2 indicate that Article 2 extends to, but is not concerned
exclusively with, intentional killing. The text of Article 2, read as a whole, demonstrates that paragraph
2 does not primarily define instances where it is permitted intentionally to kill an individual, but
describes the situations where it is permitted to “use force” which may result, as an unintended
outcome, in the deprivation of life. The use of force, however, must be no more than “absolutely
necessary” for the achievement of one of the purposes set out in sub-paragraphs (a), (b) or (c) (…).

176. The use of the term “absolutely necessary” indicates that a stricter and more compelling test of
necessity must be employed than that normally applicable when determining whether State action is
“necessary in a democratic society” under paragraphs 2 of Articles 8 to 11 of the Convention. In
particular, the force used must be strictly proportionate to the achievement of the aims set out in sub-
paragraphs 2 (a), (b) and (c) of Article 2. (…).

177. The circumstances in which deprivation of life may be justified must be strictly construed. The
object and purpose of the Convention as an instrument for the protection of individual human beings
also require that Article 2 be interpreted and applied so as to make its safeguards practical and
effective (…).

178. The use of force by agents of the State in pursuit of one of the aims delineated in paragraph 2 of
Article 2 of the Convention may be justified under this provision where it is based on an honest belief
which is perceived, for good reasons, to be valid at the time but which subsequently turns out to be
mistaken. To hold otherwise would be to impose an unrealistic burden on the State and its law-
enforcement personnel in the execution of their duty, perhaps to the detriment of their lives and those
of others (…).

179. When called upon to examine whether the use of lethal force was legitimate, the Court, detached
from the events at issue, cannot substitute its own assessment of the situation for that of an officer
who was required to react in the heat of the moment to avert an honestly perceived danger to his life
(…).’

58. In rechtspraak van het EHRM is enige malen aan de orde geweest of het gebruik van een
vuurwapen ter realisatie van een aanhouding een schending van art. 2 EVRM opleverde.28 In één van
die zaken, EHRM 6 juli 2005, Nachova e.a. v. Bulgarije, nrs. 43577/98 en 43579/98, is een algemene
overweging geformuleerd die bij de invulling van de proportionaliteitstoets enig houvast biedt:

‘94. As the text of Article 2 § 2 itself shows, the use of lethal force by police officers may be justified in
certain circumstances. However, any use of force must be “no more than absolutely necessary”, that is
to say it must be strictly proportionate in the circumstances. In view of the fundamental nature of the
right to life, the circumstances in which deprivation of life may be justified must be strictly construed
(…).

95. Accordingly, and with reference to Article 2 § 2 (b) of the Convention, the legitimate aim of effecting
a lawful arrest can only justify putting human life at risk in circumstances of absolute necessity. The
Court considers that in principle there can be no such necessity where it is known that the person to
be arrested poses no threat to life or limb and is not suspected of having committed a violent offence,
even if a failure to use lethal force may result in the opportunity to arrest the fugitive being lost (…).’

59. Op nationaal niveau is het richtsnoer voor de te hanteren proportionaliteitstoets te vinden in het
door het hof genoemde art. 7 Politiewet 2012. Dat luidde ten tijde van het bewezenverklaarde feit
voor zover van belang als volgt:
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‘1. De ambtenaar van politie die is aangesteld voor de uitvoering van de politietaak, is bevoegd in de
rechtmatige uitoefening van zijn bediening geweld of vrijheidsbeperkende middelen te gebruiken,
wanneer het daarmee beoogde doel dit, mede gelet op de aan het gebruik hiervan verbonden
gevaren, rechtvaardigt en dat doel niet op een andere wijze kan worden bereikt. Aan het gebruik van
geweld gaat zo mogelijk een waarschuwing vooraf.’

(…)

5. De uitoefening van de bevoegdheden, bedoeld in het eerste tot en met vierde lid, dient in
verhouding tot het beoogde doel redelijk en gematigd te zijn.’29

60. Nieuw aan dit eerste lid was, in 2012, dat het ‘een specifieke wettelijke grondslag (bood) voor het
gebruik van vrijheidsbeperkende middelen door ambtenaren van politie’.30 De normering van het
gebruik van geweld bouwde voort op art. 8 Politiewet 199331, dat voor zover van belang weer
gelijkluidend was aan art. 33a van de voordien geldende Politiewet.32 Het ligt in de rede om bij de
interpretatie van de proportionaliteitstoets van art. 7 Politiewet 2012 rekening te houden met
(rechtspraak van het EHRM betreffende) art. 2 EVRM.

61. De normering in de Ambtsinstructie, waar het hof ook op wijst, is in belangrijke mate gericht op de
inzet en het gebruik van geweldmiddelen. Zo bepaalt art. 7 onder meer:33

‘1. Het gebruik van een vuurwapen, niet zijnde een vuurwapen waarmee automatisch vuur of lange
afstandsprecisievuur kan worden afgegeven, is slechts geoorloofd:

a. om een persoon aan te houden ten aanzien van wie redelijkerwijs mag worden aangenomen dat hij
een voor onmiddellijk gebruik gereed zijnd vuurwapen bij zich heeft en dit tegen personen zal
gebruiken;

b. om een persoon aan te houden die zich aan zijn aanhouding, voorgeleiding of andere rechtmatige
vrijheidsbeneming tracht te onttrekken of heeft onttrokken, en die wordt verdacht van of is
veroordeeld wegens het plegen van een misdrijf

1°. waarop naar de wettelijke omschrijving een gevangenisstraf van vier jaren of meer is gesteld, en

2°. dat een ernstige aantasting vormt van de lichamelijke integriteit of de persoonlijke levenssfeer, of

3°. dat door zijn gevolg bedreigend voor de samenleving is of kan zijn.

(…)

3. in de gevallen, bedoeld in het eerste lid, onder a en b, wordt van het vuurwapen geen gebruik
gemaakt, indien de identiteit van de aan te houden persoon bekend is en redelijkerwijs mag worden
aangenomen dat het uitstel van de aanhouding geen onaanvaardbaar te achten gevaar voor de
rechtsorde met zich brengt.’

62. Van inzet van geweldmiddelen in de zin van de Ambtsinstructie is in de onderhavige zaak geen
sprake. De – strenge – normering van de inzet van het gebruik van vuurwapens werpt echter wel enig
licht op de afwegingen inzake proportionaliteit en subsidiariteit bij de inzet van andere vormen van
geweld die het leven en/of de gezondheid van de aan te houden persoon kunnen schaden. Bij die
afwegingen spelen een eventuele dreiging die van de aan te houden persoon uitgaat en de ernst van
het feit waarvan deze persoon verdacht wordt een belangrijke rol. Dat is in lijn met (rechtspraak van
het EHRM inzake) art. 2 EVRM.

63. De proportionaliteit van de geweldstoepassing door de verdachte wordt door het hof beoordeeld
in het kader van (een beroep op) art. 42 Sr (ov. 69). Dat bepaalt: ‘Niet strafbaar is hij die een feit
begaat ter uitvoering van een wettelijk voorschrift’. Het vereiste verband tussen het strafbare feit en
het wettelijk voorschrift ter uitvoering waarvan het is begaan wordt in de literatuur op verschillende
wijze verwoord. De Hullu neemt aan dat het voorschrift niet dwingend van aard behoeft te zijn, ook
een strafbaar feit dat ter uitvoering van een ‘taakstellende’ bevoegdheid is begaan kan op grond van
art. 42 Sr gerechtvaardigd zijn.34 Knigge en Wolswijk begrijpen art. 42 Sr aldus dat sprake moet zijn
van een ‘plicht tot handelen’.35 Bij geweldsaanwending door politieambtenaren is art. 42 Sr volgens
hen van toepassing omdat politieambtenaren ‘belast zijn met opsporing’, en daarom ‘handelen in strijd
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met hun plicht als zij in voorkomende gevallen niet tot aanhouding overgaan’.36 In het kader van de
parlementaire behandeling van het wetsvoorstel geweldsaanwending opsporingsambtenaar heeft de
wetgever opgemerkt dat het ‘onder artikel 42 Sr gaat om een wettelijk voorschrift dat rechtstreeks tot
bepaald handelen verplicht of rechtigt’.37 Het hof lijkt art. 3 Politiewet 2012 te hebben aangemerkt als
het wettelijk voorschrift ter uitvoering waarvan is gehandeld.38 In ieder geval in de benadering van
Knigge en Wolswijk ligt het in de rede art. 53 Sv in samenhang met art. 141 Sv als het wettelijk
voorschrift aan te merken ter uitvoering waarvan is gehandeld. Die benadering sluit in zoverre aan op
art. 2 EVRM, dat dodelijk geweld in het kader van een aanhouding daarin afzonderlijk is genormeerd.39

64. Zowel De Hullu als Knigge en Wolswijk nemen aan dat van handelen ‘ter uitvoering van een
wettelijk voorschrift’ slechts sprake is als voldaan is aan beginselen van proportionaliteit en
subsidiariteit.40 Die interpretatie ligt in lijn met – oudere – rechtspraak van Uw Raad inzake art. 42 Sr.
Daarin is beslist dat de door functionarissen gebezigde middelen ‘gepast’ moesten zijn.41Recentelijk
heeft Uw Raad overwogen dat in een geval waarin een politieambtenaar wordt vervolgd wegens een
geweldsmisdrijf omdat hij ter aanhouding van een verdachte vuurwapengeweld heeft aangewend,
‘een succesvol beroep op art. 42 Sr slechts mogelijk is als is gehandeld overeenkomstig de mede in
art. 7 lid 1 en 5 Politiewet tot uitdrukking gebrachte beginselen van proportionaliteit en
subsidiariteit’.42 Nu art. 7, eerste lid, Politiewet 2012 heel in het algemeen van toepassing is op
gebruik van geweld, kan deze regel ook in de onderhavige zaak tot uitgangspunt worden genomen.
Die toepasselijkheid van art. 7 Politiewet 2012 op alle geweldgebruik door de politie brengt mee dat
de keuze van het voorschrift ter uitvoering waarvan is gehandeld (zie het vorige randnummer) geen
verschil maakt voor de beoordeling van de rechtmatigheid van dat geweldgebruik.

65. Ik keer terug naar het middel. De steller van het middel neemt als gezegd tot uitgangspunt dat de
toetsing van de proportionaliteit van politiegeweld in het heetst van de strijd terughoudend dient
plaats te vinden en dat rekening dient te worden gehouden met de eigen interpretatieruimte die de
agent heeft in het korte tijdsbestek waarin hij moet handelen. Daarbij wijst hij onder meer op de
inhoud van overweging 179 in de uitspraak van de Grote Kamer van het EHRM in Giuliano en Gaggio.
De aandacht verdient evenwel dat die overweging is toegesneden op de ‘officer who was required to
react in the heat of the moment to avert an honestly perceived danger to his life’. Uit ‘s hofs vaststellingen
volgt niet dat die situatie zich in de onderhavige zaak heeft voorgedaan. Uit de ‘Korte uiteenzetting
van de feiten’ volgt dat [slachtoffer] ‘onder invloed van alcoholische drank’ was, en ‘onvast ter been’
(ov. 11). Hij riep ‘herhaaldelijk dat hij een (vuur)wapen had’ en ‘greep daarbij meerdere malen naar
zijn kruis’. Betrokken agenten omschreven zijn gedrag als ‘agressief, bedreigend en provocerend’.
[slachtoffer] gaf geen gevolg aan ‘meerdere verzoeken van de politie om te stoppen met het
schreeuwen dat hij een vuurwapen had en om het festivalterrein te verlaten’. En hij trok zich los ‘van
mensen, niet zijnde politieagenten, die hem naar de uitgang van het terrein probeerden te
begeleiden’. Op een gegeven moment besloot de politie [slachtoffer] aan te houden (ov. 12). Als
mogelijke grondslagen noemt het hof verdenking van ‘verstoring van de openbare orde of bedreiging’
(ov. 28). In ’s hofs vaststellingen ligt besloten dat het hof niet aannemelijk heeft geoordeeld dat de
politieagenten ervan uitgingen dat [slachtoffer] daadwerkelijk een vuurwapen bij zich kon hebben en
hem om die reden aanhielden.

66. Dat feitelijk oordeel komt niet onbegrijpelijk voor en behoefde naar het mij voorkomt geen nadere
motivering. Ik neem daarbij in aanmerking dat de verdachte zich in de verklaring die hij tijdens het
onderzoek ter terechtzitting in hoger beroep heeft afgelegd niet heeft beroepen op de mogelijkheid
dat [slachtoffer] een vuurwapen in zijn bezit had als aanleiding voor de aanhouding. Ik neem voorts in
aanmerking dat de raadsvrouw in de passage in het pleidooi waar de steller van het middel op wijst
(III, onder 9) niet heeft aangevoerd dat de verdachte dacht dat [slachtoffer] daadwerkelijk over een
vuurwapen beschikte. Gesteld wordt slechts dat de verdachte de dreiging vanuit [slachtoffer] serieus
nam, vanwege zijn houding, gezichtsuitdrukking en beweging. In de passages waarin de raadsvrouw
betoogt dat van rechtmatig politiegeweld sprake was (V) wordt het voltooien van de aanhouding als
rechtvaardiging voor het geweldgebruik aangevoerd, niet het voorkomen van gevaren die aan
mogelijk wapenbezit waren verbonden. Ik wijs in dit verband ook op de overwegingen die de
rechtbank aan de aanhouding van [slachtoffer] heeft gewijd.43 Als directe aanleiding is daarin vermeld
dat een (andere) agent besloot ‘dat het genoeg was’.
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67. ’s Hofs feitelijk oordeel brengt niet mee dat aan de politieagent die in kort tijdsbestek moet
handelen geen ruimte toekomt. Het hof stelt – zo bleek – met zoveel woorden voorop dat de
wettelijke regeling ‘aan de politie, voor zover die optreedt in de rechtmatige uitoefening van de
bediening, een grote mate van vrijheid toekent om jegens (andere) deelnemers aan de maatschappij
geweld te gebruiken’(ov. 23). De omvang van die vrijheid wordt echter wel beïnvloed door de
omstandigheid dat de aanhouding niet berustte op gevaren die de aan te houden persoon voor
derden opleverde of op een verdenking van een geweldsdelict. En bij het beoordelen van het
geweldgebruik speelt ook een rol dat het hof de disproportionaliteit van de geweldstoepassing ziet in
het ‘te lang voortzetten van de krachtige nekklem’, terwijl ‘nog vier agenten bezig waren met het
onder controle brengen van [slachtoffer] ’ (ov. 69). Niet de initiële toepassing van de nekklem wordt
disproportioneel geoordeeld (ov. 67), maar het te lang en krachtig voortzetten daarvan, terwijl
[slachtoffer] op zijn buik op de grond ligt.

68. De steller van het middel wijst erop dat [slachtoffer] zich tot het eind van de worsteling bleef
verzetten en daardoor niet onder controle gebracht en geboeid kon worden. Dat spoort met de
vaststellingen van het hof. Het hof heeft overwogen dat het op de ter terechtzitting getoonde beelden
heeft waargenomen ‘dat van handelingen bedoeld om [slachtoffer] op de grond te houden (ook) in de
laatste minuut van de aanhouding nog sprake was’ (ov. 25). Het kostte de agenten volgens het hof
‘grote moeite om hem op de grond te houden’ (ov. 29). Het hof leidt uit de beelden af ‘dat het verzet
van [slachtoffer] tot het einde van (de) worsteling lijkt voort te duren’ (ov. 31). Kennelijk is het hof van
oordeel dat de enkele omstandigheid dat [slachtoffer] nog niet onder controle gebracht en geboeid
was, niet meebrengt dat het voortzetten van de nekklem teneinde de aanhouding te effectueren
proportioneel was. Dat oordeel is niet onbegrijpelijk. Ik neem daarbij in aanmerking dat het hof heeft
overwogen dat aan bloed- en luchtverwurging ‘(ernstige) risico’s verbonden (zijn). Zo kan schade
ontstaan aan het strottenhoofd, er kan zich hersenletsel voordoen door zuurstoftekort of de
betrokkene kan overlijden’ (ov. 41).44 En dat ‘de bloedverwurging een handeling (is) die binnen enkele
seconden het beoogde effect moet hebben’ (ov. 69). Er was sprake van een situatie waarin dat effect
niet optrad, terwijl het risico dat schade werd veroorzaakt ‘nadrukkelijk aanwezig’ was. Gegeven die
vaststellingen heeft het hof kunnen oordelen dat het voortzetten van de aanvankelijk rechtmatige
nekklem terwijl de aangehouden persoon op zijn buik lag en nog vier agenten bezig waren hem onder
controle te brengen op enig moment disproportioneel werd. Het gaat bij het oordeel over
proportionaliteit om een afweging van doel en middelen. De nekklem zoals deze door de verdachte
werd voortgezet was in casu kennelijk geen effectief middel. En het doel van aanhouding – zo kan ook
uit rechtspraak van het EHRM worden afgeleid – rechtvaardigt niet in alle gevallen de inzet van
gevaarlijke middelen.

69. Het hof heeft, daarop attendeert de steller van het middel terecht, niet vastgesteld hoe lang het
bewezenverklaarde afklemmen van de nek/hals van [slachtoffer] precies heeft geduurd. Uit ’s hofs
overwegingen kan wel worden afgeleid dat de verdachte ‘al bij het begin van de schermutseling
tussen [slachtoffer] en de agenten het hoofd van [slachtoffer] heeft omvat, hem naar de grond heeft
getrokken en het hoofd en/of de nek niet meer heeft losgelaten tot het moment dat [slachtoffer]
geboeid was en op dat moment zijn verzet tegen de aanhouding staakte’ (ov. 37). Uit die
overwegingen volgt ook dat het laatste deel van de worsteling op beeld is vastgelegd en ongeveer 75
seconden duurde (ov. 31). En dat het hof op grond van die beelden vaststelt dat de verdachte ‘al die
tijd zijn linkerarm om de hals/nek van [slachtoffer] (heeft) geslagen’. De arm van de verdachte ‘bevindt
zich voortdurend onder de kin van [slachtoffer] ’ en wordt door hem ‘kennelijk met kracht in die positie
gehouden’ (ov. 59). Het hof waagt zich niet aan een inschatting van de duur van de omklemming van
de nek, daaraan voorafgaand, in de eerste fase. Het hof geeft wel de verklaring van getuige [getuige
9] weer, waaruit kan worden afgeleid dat het omklemmen van de nek ook in de eerste fase al geruime
tijd duurde (ov. 55). En het hof concludeert dat het ervoor moet worden gehouden dat de verdachte
‘vanaf een moment gelegen in de hiervoor aangeduide eerste fase van de aanhouding (…) tot aan het
staken van het verzet bij [slachtoffer] die nekklem heeft toegepast’ (ov. 65), en ‘blijkens de beelden in
elk geval in de hiervoor aangeduide tweede fase van de worsteling met onmiskenbare kracht’ (ov. 68).
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70. In het licht van deze vaststellingen is ’s hofs oordeel dat sprake was van het ‘te lang voortzetten
van de krachtige nekklem’ niet onbegrijpelijk. Ik neem daarbij in aanmerking dat het hof bij het
beoordelen van die duur kennelijk betekenis heeft gehecht aan de omstandigheden dat de verdachte
naar eigen zeggen het hoofd van [slachtoffer] heeft omvat ‘met de bedoeling om hem via een
verwurging een black-out te bezorgen’ (ov. 65) en dat ‘de bloedverwurging een handeling (is) die
binnen enkele seconden het beoogde effect moet hebben’ (ov. 69). Daaruit kan worden afgeleid dat,
naar ’s hofs oordeel, nu van een effectieve bloedverwurging geen sprake was terwijl aan een
krachtige nekklem wel ernstige risico’s verbonden zijn, al (veel) eerder dan bij het boeien van
[slachtoffer] de voortzetting daarvan ophield proportioneel te zijn.45

71. Aan de begrijpelijkheid van ’s hofs oordeel doet voorts niet af dat het hof niet expliciet heeft
vastgesteld of de ademhaling en/of bloedtoevoer door de nekklem onafgebroken is belemmerd. Uit ’s
hofs vaststellingen volgt dat de bloedtoevoer niet in zodanige mate is belemmerd dat [slachtoffer] een
black-out kreeg. En het hof heeft uit het sectierapport van Soerdjbalie-Maikoe afgeleid dat sprake was
van diverse bloeduitstortingen, dat de bovenste hoorntjes van het strottenhoofd waren afgebroken,
en dat in de bindvliezen van beide oogleden bloeduitstortingen zichtbaar waren (ov. 70-72). In het
licht van een en ander heeft het hof kennelijk geoordeeld en kunnen oordelen dat enerzijds de
bloedtoevoer niet zodanig is belemmerd dat van een effectieve bloedverwurging sprake was, terwijl
tegelijk risico’s die voortzetting disproportioneel maakten zich hebben gerealiseerd.

72. Het hof heeft bij het beoordelen van de proportionaliteit voorts kunnen betrekken dat nog vier
agenten bezig waren met het onder controle brengen van [slachtoffer] , en dat de verdachte dit
vanuit zijn positie moet hebben waargenomen. Uit de omstandigheid dat vier agenten bij die
aanhouding betrokken waren heeft het hof kunnen afleiden dat het onder controle brengen van
[slachtoffer] niet alleen afhankelijk was van het verder toepassen van een geweldshandeling waaraan
(ernstige) risico’s verbonden waren.

73. Al met al is ’s hofs verwerping van het gevoerde rechtmatigheidsverweer niet onbegrijpelijk en is
de bewezenverklaring voor zover inhoudend dat de verdachte [slachtoffer] heeft mishandeld naar de
eis der wet met redenen omkleed.

74. De onder het kopje ‘Wederrechtelijkheid’ gerubriceerde deelklachten falen. Dat brengt mee dat het
eerste middel faalt.

Het tweede namens de verdachte voorgestelde middel

75. Het tweede middel klaagt dat het oordeel van het hof met betrekking tot de causaliteit blijk geeft
van een onjuiste rechtsopvatting, althans onjuist, onbegrijpelijk en/of ontoereikend is gemotiveerd,
terwijl het ter zake gevoerde verweer door het hof ten onrechte, althans op ontoereikende gronden is
verworpen. Voorts zou de bewezenverklaring niet naar de eis der wet met redenen zijn omkleed voor
zover zij behelst dat ‘het feit de dood ten gevolge heeft gehad’.

76. De steller van het middel wijst in de toelichting op het middel in het bijzonder op de volgende
onderdelen van de pleitnota in hoger beroep (met weglating van voetnoten):

‘VI. Ontbreken causaal verband

1. Mr. Kelder zal hierna zoals gezegd nog uitvoeriger komen te spreken dat het overig ten laste
gelegde geweld ofwel niet heeft plaatsgevonden, dan wel rechtmatig was. Ik heb reeds verwezen
naar deze onderdelen van het pleidooi die door hem zullen worden uitgesproken.

2. Uw Hof heeft mij inmiddels horen spreken over het geweld toegepast door cliënt met de stelling
daarbij dat dit geweld niet ongebruikelijk is, niet veel risico’s met zich meebracht en dat het niet
disproportioneel was bij deze aanhouding, gezien het verzet van de verdachte.

3. Toch is [slachtoffer] overleden. Hoe is dit mogelijk als we de lezing van cliënt volgen die, zoals reeds
uiteengezet, geenszins wordt weerlegd door de beelden en het aangetroffen letsel?
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4. Met die vraag heeft ook de verdediging geworsteld.

5. Over de doodsoorzaak en het (ontbreken van) causaal verband is ook in eerste aanleg reeds
uitvoerig gesproken.

6. Ik zal de pleitnota van eerste aanleg betreffende het verloop van het onderzoek, de
onderzoeksresultaten en de daarop gebaseerde juridische verweren ten aanzien van de causaliteit,
opgenomen onder hoofdstuk IV De doodsoorzaak en hoofdstuk VI Ontbreken van causaal verband
voordragen, tenzij Uw Hof instemt met het als voorgedragen en herhaald/ingelast beschouwen van
deze tekst en dat ook als zodanig op zal nemen in het proces-verbaal van de zitting.

7. De belangrijkste punten vat ik samen zal ik aanvullen aan de hand van de meest recente
rapportages.

8. De verdediging meende dat na het onderzoek ter terechtzitting in eerste aanleg er geen twijfel
meer zou kunnen bestaan dat er geen sprake geweest kon zijn van, zoals aanvankelijk gesteld in het
sectieverslag, overlijden door verwurgend en verstikkend politiegeweld.

9. De rechtbank heeft echter in haar vonnis elkaar uitsluitende doodsoorzaken gecombineerd en
verklaringen van dr. Botter en dr. Das gedenatureerd om zodoende een conditio-sine-qua-non-verband
te kunnen vaststellen. Daar heeft zij mee volstaan, zonder nog te toetsen of naast dat
minimumvereiste er ook sprake is van een redelijke toerekening.

10. Gezien het verloop van het onderzoek ter zitting en in het bijzonder de verklaringen van de
deskundigen afgelegd ter zitting, was deze uitkomst opmerkelijk. De verdediging kan die
opmerkelijkheid alleen verklaren door de stukken die na het laatste woord zijn toegevoegd aan het
dossier en de verontwaardiging die is ontstaan doordat enkele medici zich uitlieten over het al dan
niet bestaan van de doodsoorzaak zoals zij die vernamen uit de media, vastgesteld door de in deze
zaak aangewezen en rapporterende deskundigen.

11. Inmiddels heeft er naar aanleiding van de later ingebrachte stukken en deze commotie nog
aanvullend onderzoek plaatsgevonden. Voor een goed begrip van deze onderzoeksresultaten vat ik
eerder (als) voorgehouden (beschouwde) feiten en verweren samen en vul ik deze aan.

Verloop onderzoek

12. Naar aanleiding van aanhoudende twijfel over de doodsoorzaak die in het sectierapport werd
genoemd, heeft de verdediging dr. Das benaderd met het verzoek om het gehele dossier te
bestuderen en vanuit zijn deskundigheid te rapporteren over de doodsoorzaak.

13. Dr. Das kwam tot een duidelijke conclusie: hersenletsel of overlijden door afklemming van de hals
(verwurging) al dan niet in combinatie met ander verstikkend geweld is niet aannemelijk.

14. De tijdspanne en de onverminderde kracht van [slachtoffer] zijn niet passend bij verstikking op
deze wijze.

15. Voor overlijden door het blokkeren van de luchttoevoer op niveau luchtpijp of strottenhoofd is
onvoldoende tijd verstreken. Bovendien zou in dat geval sprake moeten zijn geweest van een
geleidelijke verslapping (in plaats van het plotseling wegvallen). Evenmin is het aangetroffen letsel
passend bij deze vorm van verwurging.

16. Verstikking door belemmering bloedtoevoer is evenmin passend bij tijdsverloop en het niet (minuten
lang) volharden in het (volledig) afklemmen van de halsslagaders ná het verlies van bewustzijn.

17. In zijn rapportage van 30 oktober 2017 bevestigt hij (pagina 10):
“De aangelegde nekklem heeft niet tot verstikkingsverschijnselen geleid.”

18. De meest waarschijnlijke doodsoorzaak, die ook volgens hem had moeten worden opgenomen in
het sectierapport aangezien er geen doodsoorzaak kon worden vastgesteld (ook verstikking door
verwurging is immers een doodsoorzaak bij uitsluiting) was volgens dr. Das: de hersenschade door
zuurstofgebrek, veroorzaakt door de hartstilstand als gevolg van “restraint asphyxia” en verergerd
door het delay tussen de hartstilstand en het begin van reanimatie/hartmassage.

19. Bij restraint asphyxia is de lichaamshouding normaal, maar draait het om het verzet tegen het in
bedwang houden en de lichamelijke inspanning en de stress die daarmee gepaard gaan. Dit leidt niet
tot verstikking maar tot een (fatale) hartritmestoornis. De verschijnselen van restraint asphyxia zijn:
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oplopende agressie, grote fysieke inspanning, hoge afgifte van stresshormonen, hoge bloeddruk,
snelle pols, mogelijk verhoogde lichaamstemperatuur, verzuring en uiteindelijk een hart- en
circulatiestilstand. Deze verschijnselen zijn niet aan te tonen bij een gerechtelijke sectie en zonder
kennis te dragen van de onderzoeksresultaten en overleg met een forensisch arts, tot wiens
deskundigheid het interpreteren van deze verschijnselen hoort (namelijk de acute geneeskunde), is
de kans zeer aanwezig dat de verkeerde conclusie ten aanzien van de doodsoorzaak wordt
getrokken.

20. In zijn rapportage van 14 maart 2017 citeert dr. Das uit de paragraaf “Plotse dood tijdens
arrestatie/in bedwang houden/hechtenis” in het Handboek Forensische Geneeskunde van prof. W. van
de Voorde:

“Meestal gaat het om een hectische situatie met een (zeer) geagiteerde persoon die door meerdere agenten
in bedwang wordt gehouden, vaak op de buik tegen de grond met een armgreep rond de hals en/of in een
houdgreep/of zettend op de romp. De arrestant is niet zelden verward en/of irrationeel geagiteerd, en verzet
zich heftig. Er kan bovendien sprake zijn van intoxicatie met alcohol of stimulantia zoals cocaïne (..) of van
psychiatrische problematiek (...). ”

In het handboek staat ook vermeld:

“Dergelijke personen zijn nauwelijks of niet in bedwang te houden en bevinden zich in een extreme
stresstoestand. De arrestant verliest soms plots het bewustzijn na enkele tot meerdere minuten tijdens of,
niet zelden, kort na het gevecht en het in bedwang houden en doet een hart- en ademhaling stilstand
zonder enige waarschuwing.”

Direct hieronder staat in het betreffende handboek als blok gekaderd de tekst:

“Wanneer een zeer geagiteerde, in bedwang gehouden arrestant opeens opvallend kalm wordt, moet men
beducht zijn voor een plotse fatale afloop.”

21. Dr. Das licht al in zijn eerste rapportage toe dat het geagiteerd delirium syndroom en restraint
asphyxia sterk verwant zijn. Bij beide beelden is er sprake van verhoogde catecholamines
(adrenaline), verhoogde hartslag en bloeddruk, verzuring, uitputting en hartritmestoornissen. En
beide zijn gebaseerd op de stresshypothese.

22. Op pagina 252 van het genoemde handboek staat over restraint asphyxia opgenomen:

“ook immobilisatie van verdachten door politiemensen met boeien en/of fixeren van de zich hevig
verzettende aangehoudene, eventueel met druk op de hals (bv. een armgreep zoals een arm-lock) of druk
op het lichaam dat met meerdere agenten tegen de grond wordt gehouden, kan een plotse dood tot gevolg
hebben. Het overlijden is vermoedelijk te wijten aan een combinatie van asfyxie (zgn. restraint asphyxia,
excitatie (bv. cocaïne geïnduceerd geëxciteerd delirium), hyperactiviteit (heftig verzet, uitputting) en fysieke
(en psychische) stress (catecholamine-stimulatie).”

23. De verdediging ontbeert het aan deskundigheid op dit terrein, maar van dr. Das kan als
(voormalig) hoofd van de Afdeling Forensische Geneeskunde van de GGD Amsterdam, geregistreerd
gerechtelijk deskundige, ere lid van het Forensisch Medisch Genootschap en door de Koning benoemd
tot Officier in de Orde van Oranje Nassau ”vanwege zijn grote bijdrage aan de ontwikkeling en
professionalisering van de forensische geneeskunde in Nederland”, met recht worden gezegd dat hij een
van de meest gespecialiseerde artsen is op dit gebied.

24. De rechtbank achtte het desondanks aangewezen om zelf een deskundige te benoemen, die geen
bemoeienis, in welke vorm dan ook, met de verdediging had gehad en zelf vragen voor te leggen aan
deze deskundige. Dit werd dr. Botter, forensisch arts bij het NFI en collega van de rapporterend
patholoog-anatoom dr. Soerdjbalie-Maikoe.

25. Dr. Botter deed zeer uitvoerig onderzoek en kwam tot een grondig onderbouwde rapportage. Ook
hij concludeerde dat bij sectie waargenomen letsels niet het overlijden kunnen verklaren. Dr. Botter
onderschreef op basis van de onderzoeksresultaten waaronder het beeldmateriaal de conclusie van
dr. Das dat het overlijden niet het gevolg is geweest van verstikkend/verwurgend politiegeweld,
alsook dat de “insufficiënte doorbloeding van de hersenen en de navolgde verwikkelingen in de onderhavige
casus vrijwel uitsluitend kunnen worden verklaard door hartfunctiestoornissen veroorzaakt door
hartritmestoornis(sen).”

976



26. Het verloop van het incident en de bevindingen van het klinisch onderzoek tonen volgens dr.
Botter vrijwel alle kenmerken van restraint asphyxia conform het verloop van een “Excited Delirium
Syndrome”:

• Een incident wordt vaak geïnitieerd door geschreeuw (inhoud/context: religieus, radicaal, bedreiging,
roep om bescherming, etc);

• De geëxciteerde persoon toont vechtlust en/of gewelddadig gedrag, waardoor betrokkende een
risico vormt voor zichzelf en voor anderen; deze situaties bewerkstelligen vaak de aanwezigheid van
politie en/of ambulance;

• Er wordt in het algemeen geen gehoor gegeven aan politiemensen, ambulancepersoneel, of
omstanders, waardoor politie-interventie onvermijdelijk wordt;

• Fysieke inbedwanghouding is nodig;

• De persoon is buitengewoon krachtig, vaak blijkt de persoon opgewassen tegen de krachten van
meerdere agenten door verminderde pijngewaarwording en toegenomen kracht gedurende de acute
stressreactie;

• Ongevoelig voor pijn, waardoor vaak pepperspray of taser gebruikt worden, pepperspray heeft
meestal geen effect;

• Een plots staken van verzet (vaak geïnterpreteerd als theatraal) met plots verlies van
reactie/aanspreekbaarheid (‘unresponsiveness’) komt daarbij veel voor, resulteren in adem- en
hartstilstand nadat de schermutseling is beëindigd, vaak is er sprake van verhoogde
lichaamstemperatuur (hyperthermie);

• Vaak zijn medische hulpverleners al ter plaatse; deze zien dan hartstilstand. Er is sprake van
metabole acidose (lage zuurgraad van het bloed) en verhoogd lactaat gehalte van het bloed (In de
meest recente rapportage van dr. Botter, benadrukt hij wederom in reactie op de rapportage van prof.
Duijst dat in deze zaak de afwijkingen van de gemiddelde waarden niet zonder meer kunnen worden
verklaard door het reanimatiedelay);

• Mocht hartreactie hersteld worden dan sterft de patiënt vaak binnen een paar dagen alsnog door
multi-orgaanfalen en spierafbraak.

27. Dr. Botter concludeert dat de hartritmestoornis, het meest waarschijnlijk het gevolg is geweest van
het excited delirium syndrome (EDS). Hij gaf daarbij aan dat achteraf niet is vast te stellen of er sprake
is geweest van excited delirium, restraint stress dan wel restraint asphyxia omdat deze syndromen
met elkaar verwant zijn, maar de accenten leggen op verschillende omstandigheden, die achteraf niet
meer meetbaar zijn. Aangezien al deze oorzaken voor de hartritmestoornis zijn gebaseerd op de
stresshypothese, heeft dr. Botter deze (overkoepelend) aangeduid als een acuut stress syndroom. Dit
volgt overigens ook zonder meer uit zijn rapportage.

28. Door alle deskundigen is overigens ook bevestigd, zoals ook volgt uit recente medische literatuur,
dat ook van EDS sprake kan zijn, zonder drugs.

29. De deskundige die is benoemd door de rechtbank heeft dus de conclusies van dr. Das bevestigd.
Overigens zijn zij daarbij uitgegaan van de sectiebevindingen van dr. Soerdjbalie-Maikoe. Dat dr. Das
en dr. Botter zelf het lichaam van [slachtoffer] niet hebben onderzocht, is dus totaal irrelevant nu die
onderzoeksresultaten niet worden weersproken. Zij komen echter op basis van de overige
onderzoeksresultaten, in combinatie met de sectiebevindingen vanuit hun deskundigheid tot een
andere conclusie dan dr. Soerdjabalie-Maikoe, die niet de beschikking had over het strafdossier en
overigens ook nog eens onjuiste startinformatie verstrekt had gekregen.

30. Dr. Soerdjbalie-Maikoe, ontvangt op verzoek van de rechtbank eveneens alle
onderzoeksresultaten en is verzocht om zich - kort gezegd- wederom uit te laten over de mogelijke
doodsoorzaak. In deze nieuwe rapportage voegde zij als mogelijke doodsoorzaak toe:
“opwindingstoestand (agitatie, delirium, excited deliriumsyndroom of restraint asphyxia) waardoor hoge
stresshormoonspiegels en daardoor verstoring van de hartfunctie(hartritme) en zuurstoftekort in de
hersenen.”

31. Zij neemt in haar rapportage op dat het niet mogelijk is om het afzonderlijke effect van de diverse
oorzaken voor het zuurstoftekort op het ontstaan van zuurstofgebrek en uiteindelijk overlijden te
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onderscheiden, of hier een aandeel toe te kennen in de vorm van het uitspreken van een waarschijnlijkheid.

32. Aangezien uit de vraagstelling van de rechtbank leek te volgen dat zij zocht of het verschil van
inzicht met betrekking tot de doodsoorzaak kon worden verklaard door het verschil in expertise
tussen forensische geneeskunde en pathologie, besloot de verdediging om de onderzoeksresultaten,
waaronder de uitgebrachte rapportages, eveneens voor te leggen aan een geregistreerd gerechtelijk
deskundige patholoog-anatoom, net als dr. Soerdjbalie-Maikoe is (en daarnaast overigens inmiddels
forensisch arts). Hiervoor benaderde de verdediging drs. Van Driessche.

33. Ook hij concludeerde na bestudering van alle stukken uitvoerig en onderbouwd dat het overlijden
niet kan worden verklaard door verstikkend of verwurgend politiegeweld. Hij onderschreef de
conclusies van dr. Das en dr. Botter.

34. Op zitting worden dr. Das, dr. Botter en dr. Soerdjbalie-Maikoe gehoord door de rechtbank. Zowel
dr. Das als dr. Botter geven aan dat indien [slachtoffer] niet zou zijn aangehouden, hij waarschijnlijk ook
niet zou zijn overleden, maar dat het overlijden ook zou kunnen zijn ingetreden zonder het geweld op de
hals.

35. Zij nemen ook uitdrukkelijk afstand van de uiteenzetting van dr. Soerdjbalie-Maikoe over de
reversibele en irreversibele schade aan cellen, althans in het kader waarin zij dat ter zitting plaatste
en geven hierbij aan dat dit totaal niet aan de orde is in deze zaak. Ondanks dat achtte de rechtbank,
zo volgt uit het vonnis, dit betoog overtuigend.

36. Ook spreken zij expliciet hun onbegrip uit over het standpunt van dr. Soerdjbalie-Maikoe dat het
tijdsverloop wat haar betreft niet relevant wordt geacht.

37. Namens de nabestaanden zijn betreffende de doodsoorzaak daarna nog de volgende stukken
ingebracht:

- Rapport van drs. Eikelenboom en

- Rapport van prof. Jacobs.

38. In hoger beroep is op verzoek van de nabestaanden een opname gevoegd van het programma
van Argos.

39. Op verzoek van het openbaar ministerie is een rapport van prof. Duijst gevoegd, waarin zij -
geabstraheerd van de casus - antwoord geeft op enkele vragen van het openbaar ministerie.

40. De verdediging, inmiddels meer onderlegd op dit gebied, maar nog steeds niet als deskundig te
kwalificeren, heeft Uw Hof verzocht om al deze nieuwe stukken ter reactie voor te leggen aan dr. Das,
dr. Botter en drs. Van Driessche.

41. Dit aanvullend onderzoek heeft plaatsgevonden via de raadsheer-commissaris. De verdediging
heeft met geen van de deskundigen nog contact gehad en heeft via de raadsheer-commissaris haar
vragen voorgelegd.

42. Alle drie de deskundigen, overigens voor medici opvallend eensgezind met betrekking tot de
doodsoorzaak, blijven bij hun eerder ingenomen standpunten en blijken zeer kritisch ten opzichte van
enkele hiertegen ingebrachte argumenten. Zij weerleggen deze argumenten op overtuigende wijze,
onderbouwd met verwijzing naar wetenschappelijke literatuur hierover. Die argumenten - uit de
rapportages die binnen zeer korte tijd tot stand zijn gebracht - zijn veelal aangevoerd zonder
dossierkennis, zonder (voldoende) wetenschappelijke onderbouwing en in sommige gevallen zonder
voldoende deskundigheid op het betreffende terrein.

43. Deze meest recente rapportages zijn natuurlijk door Uw Hof integraal bestudeerd. Ik zal mij
daarom beperken tot het uitlichten van enkele cruciale overwegingen die relevant zijn vanwege de
overwegingen van de rechtbank en (het vaststellen van) de causaliteit.

Tijdsduur voor verwurging/verstikking

- Het aangehaalde onderzoek naar tijdsduur hersenschade bij verhangingen is niet relevant voor
onderhavige zaak.

- Er kan namelijk geen sprake geweest zijn van afsluiten van de halswervelslagaders door middel van
een nekklem.

- Onafgebroken afsluiting van de halsslagaders korter dan 2 minuten (waarbij iemand na 10 seconden
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buiten bewustzijn is) levert aangetoond geen blijvend hersenletsel op.

- Er bestaat consensus in de medische wetenschap dat 4-5 minuten volledige afsluiting van de
halsslagaders moet plaatsvinden (de verdachte is dan dus reeds na 10 seconde bewusteloos) voor
risico op blijvend irreversibele schade.

Bestaan acuut stress syndroom

- De deskundigen hebben het ontstaan van de term “acuut stress syndroom” toegelicht en
aangegeven wat zij hiermee hebben bedoeld aan te geven.

- Het bestaan van de hierdoor overkoepelend aangeduide syndromen, die als gemeenschappelijk
pathogenese hebben het stress gerelateerd overlijden (stresshypothese), is door de deskundigen
met verwijzing naar wetenschappelijke literatuur genoegzaam aangetoond.

EDS/restraint asphyxia/restraint stress

- Het verloop van het incident en de klinische bevindingen vertonen alle kenmerken van EDS, restraint
asphyxia en restraint stress.

- Ook zonder verdovende middelen, kan sprake zijn van EDS.

- Er is in onderhavige zaak sprake van overlijden door EDS, restraint asphyxia ofwel restraint stress.

Diagnose bij uitsluiting

- Deze doodsoorzaken zijn net als verstikking (door verwurging of anderszins)
waarschijnlijkheidsdiagnosen, vaak bij uitsluiting, maar niet zonder evidente aanwijzingen daarvoor in
de hoedanigheid van objectieve criteria (beloop incident, medische bevindingen, bevingen bij obductie,
etc.).

- De aanwijzingen voor een verstikkingsdood worden in deze zaak door de feiten weerlegd.

- Het aantreffen van de letsels verzet zich niet tegen de doodsoorzaak restraint asphyxia, restraint
stress en/of EDS:

Indien een slachtoffer komt te overlijden, dan is dat meestal tijdens of kort na het incident en het is
derhalve eerder regel dan uitzondering dat de gevolgen van het fysieke geweld bij secties zichtbaar zijn.

Hartritmestoornissen door stimulatie van de baroreceptoren

- Zowel dr. Jacobs als drs. Van Driessche stellen dat de stimulatie van de sinus caroticus ook als
oorzakelijk zou kunnen worden aangemerkt.

- Dr. Das en dr. Botter geven aan dat hiervoor geen aanwijzingen bestaan en dat de
wetenschappelijke literatuur geen evidente aanwijzingen geeft dat hierdoor ook hartstilstand kan
worden bewerkstelligd. Er bestaat hierover geen consensus binnen de medische wetenschap.

- Dr. Botter verwijst naar een onderzoek met 100 gezonde proefpersonen, waarbij hartstilstand niet 1
keer voorkwam bij strangulatie.

- In de medische wetenschap wordt een acute hartstilstand door stimulatie van de sinus caroticus,
met name aangenomen in combinatie met andere bijdragende factoren, zoals vaak fysieke en
psychische stress/opwinding.

Catecholominen

- Ook dr. Jacobs komt tot de conclusie dat er “in casu voldoende redenen zijn om aan te nemen dat er
sprake is geweest van een opwindingstoestand, al dan niet met doodsoorzakelijke relevantie.” Hij noemt
hierbij de omstandigheden die mogelijk hebben bijgedragen aan de vrijzetting van stresshormonen
(catecholaminen) en daardoor aan het overlijden (hartritmestoornissen).

- De deskundigen bevestigen dat het niet mogelijk is om ná overlijden te meten in welke mate
bepaalde omstandigheden hieraan hebben bijgedragen.

- Tijdens leven is dit wel mogelijk. Uit onderzoek blijkt dat het leveren van eigen fysieke inspanning,
zoals het wegstoten, op afstand houden van een zware zak (bokszak), of sprinten, veel grotere
hoeveelheden stresshormoon(adrenaline) wordt afgegeven dan het ondergaan van fysiek geweld
(zie bijlage 4).

Oorzakelijkheid nekklem
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- Zowel dr. Das, drs. Van Driessche als dr. Botter geven aan dat de toepassing van de nekklem
tezamen met de andere factoren kán hebben bijgedragen aan de ontwikkeling van het stress
syndroom doordat dit het stressniveau heeft doen stijgen.

- Zoals hiervoor reeds besproken, is dit achteraf niet meetbaar.

- Alle deskundigen geven aan dat de oorzakelijkheid niet vast staat.

- De stelling betrokken namens de nabestaanden dat alle deskundigen aangeven dat als er geen
geweld was uitgeoefend hij niet zou zijn overleden, is niet correct. Zie ook rapportage dr. Das. Daarbij
wordt bovendien ten onrechte voorbij gegaan aan het feit dat veel van het gebruikte geweld reeds
als rechtmatig toegepast is aangemerkt. De vraag die in deze zaak voorligt is een andere, namelijk of
het tenlastegelegde geweld - voor zover bewezenverklaard én onrechtmatig geacht - in causaal
verband staat tot het overlijden (dan wel het zwaar lichamelijk letsel) van [slachtoffer] .

- Drs. Van Driessche (rapportage 28 januari 2019 p. 21) 
geweld aan de hals kan zeer wel mogelijk (doch niet noodzakelijk) meegespeeld hebben als medefactor
binnen de stress-hypothese.

- Dr. Botter (proces-verbaal ter terechtzitting, p. 32) 
“U vraagt mij of het stresssyndroom ook zou zijn ontstaan als er geen geweld op de hals is toegepast. Dat
kan zeker. De deskundige Das deelt desgevraagd mede dat hij het eens is met de deskundige Botter voor
wat betreft de vraag of het stresssyndroom ook zou zijn ontstaan als er geen geweld op de hals is
toegepast.”

- Dr. Das (rapportage 15 januari 2019, p. 14) 
“Geweld op de hals (al of niet ten gevolge van een nekklem) is beslist geen noodzakelijke voorwaarde. Er
zijn meer dan genoeg gevallen bekend waarbij het slachtoffer overleed door EDS of ‘restraint asphyxia’
zonder dat hoofd en hals ook maar aangeraakt werden. Er zijn zelfs gevallen bekend van zeer geagiteerde
en agressieve geboeide arrestanten ‘die zich (in de boeien) doodvochten’ zonder dat er een agent in de
buurt was.”

- International Journal of Law and Psychiatry van juli 2018 (Excited delirium syndrome (ExDS):
Situational factors and risks to officer safety in non-fatal use of force encounters p. 32, ook voorgehouden
aan de deskundigen:

“In the past, ExDS deaths have been suggested to be a consequence of OC spray, the CEW, or the use of
neck restraints on subjects (DiMaio & DiMaio, 2006). However, no study to date has established a causal
relationship between these less lethal intervention options and fatal subject outcomes (e.g, Goudge et al,
2013; Michalewicz et al, 2007; Mitchell, Roach, Tyberg, Belenkie, & Sheldon, 2012; Petty, 2004).”

44. Uit het onderzoek dat is verricht door de deskundigen die in deze zaak zijn aangesteld om te
rapporteren, om de rechter te informeren tot welke doodsoorzaak zij na bestudering van het gehele
dossier en vanuit hun deskundigheid, concluderen, volgt dat drie deskundigen stellen dat de meest
waarschijnlijke doodsoorzaak EDS, restraint asphyxia dan wel restraint stress is. Deze drie zijn in
onderhavige zaak niet te onderscheiden. De vierde deskundige benoemt dit óók als een van de
mogelijkheden.

45. Hoezo dan ‘battle of the experts’? Omdat enkele medici (niet zijnde patholoog en/of forensisch
arts) zich uitlaten over de zaak op basis van berichten in de media? Of omdat er twee stukken worden
ingebracht, opgesteld zonder volledige dossierkennis, waarvan 1 opsteller overigens ook concludeert
dat er sprake zal zijn geweest van een opwindingsdelier?

46. Zelden is er een zaak geweest waarin de aangewezen deskundigen zo eensgezind en kundig
onderbouwd rapporteren. Dr. Botter schrijft dat ook toe aan het feit dat zelden in een zaak zoveel
bekend en zichtbaar is over het verloop van het incident.

47. Hoezo dan een door de verdediging opgeworpen ‘rookgordijn’? De door de verdediging
ingebrachte rapportage is bevestigd door de deskundige die is aangesteld door de rechtbank en
werkzaam is bij het NFI. De rapporterend patholoog van het NFI heeft haar rapportage vervolgens
ook aangepast, en aangevuld met deze doodsoorzaak als mogelijkheid.

48. Een doodsoorzaak die naadloos aansluit bij de verklaring van cliënt, de andere betrokken agenten
en de overige inhoud van het dossier.
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49. Ondanks deze eensgezindheid van deskundigen, die passend is bij de onderzoeksresultaten,
heeft de rechtbank overwogen dat zij niet met voldoende zekerheid de doodsoorzaak kan vaststellen.
Evenmin sluit zij enkele genoemde doodsoorzaken uit.

50. Het heeft de verdediging bevreemd dat de rechtbank in deze zaak geen oordeel heeft kunnen
vellen over de doodsoorzaak.

51. Als de verdeeldheid tussen deskundigen groot is, wat frequenter voorkomt, oordeelt over het
algemeen de rechter dat hij tussen de verschillende deskundigheidsoordelen niet vanuit zijn expertise
een keus kan maken. In die gevallen, de verdediging heeft al enkele voorbeelden aangehaald in
eerste aanleg, stopt het voor wat betreft het causaal verband. In dubio pro reo. Zonder doodsoorzaak
met onderhavige feitenconstructie is immers niet voor de rechter vast te stellen of het gevolg in
redelijkheid valt toe te rekenen aan de tenlastegelegde gedraging.

52. De rechtbank sluit geen enkele geopperde doodsoorzaak uit en concludeert dat de handeling van
cliënt in ieder geval een bijdrage heeft geleverd. Ofwel als bij dragende factor aan de hoeveelheid
vrijgekomen stress hormonen, ofwel als de verstikkende handeling, ofwel als stimulans van de sinus
caroticus.

53. Een toets of het gevolg ook in redelijkheid is toe te rekenen is dan ook niet meer mogelijk en blijft
ook achterwege. Terwijl daar juist in casu, zeker met het oog op de voorzienbaarheid en reden van
handelen van cliënt, alle aanleiding voor is.

54. Dat deze toets na het vaststellen van een conditio-sine-qua-non verband achterwege blijft is niet
juist. De enkele vaststelling van een conditio-sine-qua-non-verband is immers niet voldoende voor het
aannemen van strafrechtelijk causaliteit. Knigge concludeerde in dit verband (ECLI:NL:HR:2015:932):

“Ik merk voorts op dat de vraag naar de conditio sine qua non-causaliteit in de benadering van de Hoge
Raad weliswaar is ingebed in het criterium van de redelijke toerekening, maar dat het aannemen van
dergelijk verband daarmee nog niet een kwestie van redelijke toerekening is geworden. Het bestaan van
een dergelijk verband is veeleer een voorwaarde (een conditio sine qua non) waaraan voldaan moet zijn, wil
de rechter redelijk kunnen toerekenen.”

55. Alle omstandigheden van het concrete geval zijn voor die toets relevant. Een van de belangrijkste
omstandigheden is wel de doodsoorzaak in deze zaak. Juist omdat de handeling van cliënt, zo ook
volgens de rechtbank, in ieder niet reeds bij aanvang onrechtmatig was. Dat ligt anders bij de zaken
zoals aangehaald namens de nabestaanden. Daar vangt de wederrechtelijke aanranding aan bij de
verdachte die uiteindelijk de gevolgen toegerekend krijgt. In onderhavige zaak en vergelijkbare
zaken, waarbij is beslist dat van causaal verband geen sprake is bij een onzekere doodsoorzaak, is
de wederrechtelijke handeling ingezet door de overledene.

56. Ik heb dan ook geen uitspraak kunnen vinden (nationaal noch internationaal) waarbij de
vaststelling door de rechter van EDS, restraint stress, of restraint asphyxia of bij het niet kunnen
vaststellen van de doodsoorzaak maar overlijden op basis van de stress hypothese mogelijk wordt
verondersteld, het overlijden desondanks wordt toegerekend aan de geweldshandeling van een
handhaver.

57. Dit is ook begrijpelijk gezien de onzekerheid van de eventuele bijdrage van die geweldshandeling
aan de ontwikkeling van het syndroom. Het ontstaan van het syndroom ligt in ieder geval niet bij
cliënt. Dat is duidelijk te zien aan het verloop van het incident.

58. Indien Uw Hof desondanks de criteria afloopt van de Hoge Raad bij twijfel over de condition-sine-
qua-non, dan volgt daar wat mij betreft het volgende uit.

59. Kan het aan DH01 verweten geweld een onmisbare schakel hebben gevormd in de gebeurtenissen
die tot de dood hebben geleid? Ja. Dit is conform de rapportages van de deskundigen.

Is het ook aannemelijk dat de dood met een aanzienlijke mate van waarschijnlijkheid door die
gedraging is veroorzaakt?

60. Die vraag kan alleen positief worden beantwoord indien als doodsoorzaak de verwurging heeft te
gelden. Want bij de andere genoemde doodsoorzaken (waarvan niet kan worden gesteld dat zij
hoogstwaarschijnlijk niet tot overlijden hebben geleid) kan cliënts handelen hooguit een bijdrage hebben
geleverd, maar kan geenszins worden gesteld dat het hierdoor is veroorzaakt.
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61. Ook omdat niet hoogstonwaarschijnlijk is, zie ook de rapportages van de deskundigen, dat het
rechtmatige geweld en het eigen verzet van [slachtoffer] ook voldoende was om te komen tot dit
stressniveau. Nog daargelaten dat de worsteling vermoedelijk zou zijn verlengd indien cliënt niet had
gehandeld en verlenging “het laten uitrazen” de kans op dodelijke afloop alleen maar zou hebben
vergroot.

62. De rechtbank heeft overwogen dat de kleine kans dat [slachtoffer] ook zonder het toepassen van de
nekklem zou zijn overleden tijdens de aanhouding, waarover Das en Botter ter zitting hebben verklaard –
[slachtoffer] heeft immers ook ander, rechtmatig, geweld moeten ondergaan, waardoor zijn
adrenalinespiegel kon worden verhoogd en er een kans op fatale afloop aanwezig was – niet aan
toerekening in de weg staat.

63. Deze overweging geeft het oordeel van de deskundigen onjuist weer. Dat is namelijk niet wat de
deskundigen hebben verklaard, in welk verband ik nogmaals verwijs naar de desbetreffende passage
uit het proces-verbaal (pagina 33):

“U vraagt mij of het stresssyndroom ook zou zijn ontstaan als er geen geweld op de hals is toegepast. Dat
kan zeker.

De deskundige Das deelt desgevraagd mede dat hij het eens is met de deskundige Botter voor wat betreft
de vraag of het stresssyndroom ook zou zijn ontstaan als er geen geweld op de hals is toegepast.

De deskundige Soerdjbalie-Maikoe deelt desgevraagd mede dat adrenaline in het lichaam niet is te meten
met een waarde.”

64. Er is helemaal niet verklaard dat het om een ‘kleine kans’ zou gaan. Waar de rechtbank dat
vandaan haalt is de verdediging een raadsel.

65. Als Uw Hof desondanks komt tot het aannemen van een conditio-sine-qua-non-verband, doordat
het handelen van cliënt een bijdrage kan, en in Uw ogen dan kennelijk zal, hebben geleverd aan het
intreden van het overlijden, dan is dit gevolg niet in redelijkheid aan cliënt toe te rekenen.

66. Cliënt was niet bekend met EDS, restraint stress of restraint asphyxia. Cliënt moest optreden en
ondersteunen bij een rechtmatige aanhouding waartegen werd verzet. Hij heeft hierbij gehandeld
zoals hij is opgeleid en getraind. Dit handelen leidt naar algemene ervaringsregels niet tot overlijden.
Zoals blijkt uit alle praktijkcijfers, die reeds zijn aangehaald. Vanaf het begin af aan had [slachtoffer]
de mogelijkheid om het geweld te doen stoppen. Cliënt noch iemand anders had op enig moment het
gevoel dat [slachtoffer] in gevaar was.

67. Doordat sprake was van een opwindingsdelier heeft hij zijn verzet niet gestaakt, hadden de
handelingen van de agenten nauwelijks effect en heeft hij zichzelf uitgeput.

68. Het ontstaan van de acute hartritmestoornissen en het daardoor ontstane hersenletsel en
overlijden is niet in redelijkheid toe te rekenen aan het handelen van cliënt. Cliënt moet daarom
worden vrijgesproken van het primair, subsidiair en meest subsidiair ten laste gelegde feit, en van het
gekwalificeerde gevolg van het meer subsidiaire feit.

69. Voor verdere onderbouwing van die conclusie houd ik U voor hetgeen in eerste aanleg is bepleit
en staan opgenomen in de pleitnota onder hoofdstuk IV: De doodsoorzaak en hoofdstuk VI: Ontbreken
van causaal verband, tenzij Uw Hof instemt met het als voorgedragen en herhaald/ingelast
beschouwen van deze tekst en dat ook als zodanig op zal nemen in het proces-verbaal van de zitting.’

77. De steller van het middel verwijst ook naar de passages in het pleidooi in eerste aanleg waar met
toestemming van het hof naar is verwezen. Nu die passages voor een groot deel overlappen met het
pleidooi in hoger beroep, zie ik er vanaf de betreffende passages uit het pleidooi in eerste aanleg te
citeren.

78. De eerste deelklacht die de steller van het middel formuleert betreft de door het hof gehanteerde
werkwijze. Onder verwijzing naar een conclusie van A-G Hofstee wordt betoogd dat de door het hof
gevolgde werkwijze niet voldoet aan de voorwaarden van de Promis-werkwijze. Zo heeft het hof,
aldus de steller van het middel, ‘een uitvoerige samenvatting gegeven van álle uiteenlopende
standpunten van deskundigen (waarbij de bronvermelding beperkt blijft tot een globale aanduiding
van het rapport of het andere processtuk waarop de samenvatting berust)’.
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79. A-G Hofstee plaatste in de betreffende conclusie een kritische kanttekening bij de bewijsmotivering
van het hof.46 Hij verwees naar de eisen die Uw Raad aan de verwijzing naar bewijsmiddelen stelt.
Deze dient ‘zo nauwkeurig te zijn dat kan worden beoordeeld (i) of de bewezenverklaring in
toereikende mate steunt op de inhoud van wettige bewijsmiddelen, (ii) of de samenvatting geen
ongeoorloofde conclusies of niet-redengevende onderdelen inhoudt en (iii) of de bewijsmiddelen niet
zijn gedenatureerd’.47 Een promis-redenering dient derhalve, aldus Hofstee, ‘gezuiverd te blijven van
onder meer door het hof niet voor waar aangenomen of anderszins niet als redengevend
aangemerkte feitelijkheden’ en behoort ‘nadrukkelijk niet een samenvatting te behelzen van alle
relevante inhoud van het gehele procesdossier’. De bewijsvoering liet in dat opzicht naar zijn mening
te wensen over, daarbij attendeerde hij bij wijze van voorbeeld op een verklaring van een getuige
waarvan onduidelijk was hoe zij ‘kan bijdragen aan het oordeel van het hof dat de verdachte het
tenlastegelegde feit heeft begaan’.

80. In de onderhavige zaak heeft het hof onder het kopje ‘Causaal verband tussen de
bewezenverklaarde handelingen en het overlijden’ overwegingen gewijd aan de doodsoorzaak (ov. 70
e.v.). Daarin bespreekt het hof eerst het sectierapport en een rapportage aanvullend onderzoek van
Soerdjbalie-Maikoe. Ook gaat het hof in op de aanvulling en toelichting die zij ter terechtzitting in
eerste aanleg op haar standpunt heeft gegeven. Vervolgens bespreekt het hof de rapportages van
Das, Botter en Van Driessche, de toelichting die Das en Botter ter terechtzitting in eerste aanleg
hebben gegeven en de nadere rapportages die Das, Botter en Van Driessche in opdracht van het hof
hebben gemaakt. Aansluitend gaat het hof in op het rapport van Jacobs en de visie van Baak. Daarna
formuleert het hof een ‘Conclusie ten aanzien van de doodsoorzaak’. Daarin oordeelt het hof ‘dat de
deskundigen het oneens zijn over de exacte doodsoorzaak bij [slachtoffer] ’ (ov. 102). En dat het hof
gelet op ‘deze van elkaar afwijkende standpunten van de diverse geraadpleegde deskundigen’ net als
de rechtbank ‘niet eenduidig (kan) vaststellen wat precies de oorzaak is geweest van het fatale
zuurstoftekort dat heeft geleid tot het overlijden van [slachtoffer] ’ (ov. 107). De door de verdediging
bepleite conclusie dat verstikking als doodsoorzaak moet worden uitgesloten en dat moet worden
uitgegaan van de stresshypothese wordt door het hof niet gevolgd. Naar het oordeel van het hof kan
niet zomaar worden voorbijgegaan aan de benadering ‘dat meerdere oorzaken voor het
zuurstoftekort zijn aan te wijzen’ waaronder ‘allereerst het geweld op de hals’. Een combinatie van
factoren is naar ’s hofs oordeel ‘zeer wel mogelijk en zelfs waarschijnlijk’.

81. In deze overwegingen ligt besloten dat het hof bij het bepalen van de doodsoorzaak geen keuze
heeft gemaakt tussen (kort gezegd) de benadering waarin verstikking de doodsoorzaak is en de
benadering die uitgaat van de stresshypothese. Voorts overweegt het hof dat een combinatie van
factoren waarschijnlijk is. Bij die slotsom past dat het hof de standpunten van alle deskundigen die
het bij het vormen van zijn oordeel heeft betrokken weergeeft, en dat het bij het weergeven van die
standpunten aandacht besteedt aan de wijze waarop de factoren die aan het intreden van de dood
(kunnen) hebben bijgedragen zich volgens de betreffende deskundige tot elkaar verhouden. Ik wijs er
daarbij op dat ingeval de bewijsconstructie impliceert dat de bewezenverklaarde handelingen op twee
wijzen tot het intreden van de dood kunnen hebben geleid, beide alternatieven door bewijsmiddelen
dienen te worden geschraagd.48 Het hof heeft telkens verwezen naar het rapport of de verklaring die
het weergeeft; die verwijzing komt mij voldoende nauwkeurig voor.

82. De steller van het middel klaagt dat in de samenvatting van alle uiteenlopende standpunten van
deskundigen die het hof heeft gegeven passages zijn opgenomen die ‘zich niet verhouden tot, en in
ieder geval niet redengevend kunnen worden geacht voor’ het bewezenverklaarde causale verband.
Uit nader aangeduide passages in het bestreden arrest is volgens de steller van het middel af te
leiden ofwel dat ‘(i) het geweld op de hals naast de houdingsverstikking door geweld op de borstkas
én het stresssyndroom één van de mogelijke drie oorzaken is geweest die tot het zuurstoftekort en
het overlijden hebben geleid, waarbij het niet mogelijk is om het afzonderlijk effect van die oorzaken
te kwantificeren’, ofwel dat ‘(ii) het overlijden als gevolg van zuurstoftekort is ingetreden door een
hartstilstand die is veroorzaakt door het fysieke verzet van [slachtoffer] tegen de politie, die hem in
bedwang probeerde te houden, waarbij geweld op de hals (beslist) geen noodzakelijke voorwaarde
voor het overlijden is’. Deze bevindingen kunnen volgens de steller van het middel bezwaarlijk
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redengevend worden geacht voor ’s hofs oordeel dat sprake is van causaal verband tussen de
bewezenverklaarde handeling van de verdachte en het overlijden van [slachtoffer] . Onduidelijk zou
zijn wat de redenering van het hof is, temeer nu het hof concludeert niet te kunnen vaststellen wat
precies de oorzaak was van het fatale zuurstoftekort dat tot het overlijden heeft geleid. Daardoor is
volgens de steller van het middel de reële mogelijkheid blijven bestaan dat het zuurstoftekort niet
door het onrechtmatig beoordeelde geweld van de verdachte is ingetreden.

83. De passages die door de steller van het middel zijn aangeduid, betreffen in belangrijke mate
zinsneden waaruit duidelijk wordt dat het bewezenverklaarde ‘met kracht gedurende enige tijd de
nek/hals van die [slachtoffer] (met een arm)’ afklemmen (mogelijk) niet de enige factor is geweest die
tot het intreden van de dood heeft geleid. Naar het mij voorkomt kan aan deze passages, gegeven de
bewijsconstructie van het hof, redengevende kracht niet worden ontzegd. Uit die bewijsconstructie
volgt dat het hof het waarschijnlijk acht dat het intreden van de dood een gevolg is geweest van een
combinatie van factoren. Voor zover in de samenvatting elementen uit de betreffende rapportages en
verklaringen naar voren zouden komen die niet redengevend zijn voor de bewezenverklaring, merk ik
op dat de enkele omstandigheid dat de bewijsvoering onderdelen bevat die voor de
bewezenverklaring niet redengevend zijn, bij de huidige stand van de rechtspraak geen grond voor
cassatie vormt.49

84. Voor zover de steller van het middel meent dat ’s hofs conclusie ten aanzien van de doodsoorzaak
de reële mogelijkheid openlaat dat het zuurstoftekort niet door het onrechtmatig beoordeelde geweld
van de verdachte is ingetreden, meen ik dat in deze overweging van het hof een antwoord wordt
gelezen op een vraag die het hof hier niet bespreekt. Bij het vaststellen van de doodsoorzaak beperkt
het hof zich, uiteindelijk, tot de vaststelling dat het zeer wel mogelijk en zelfs waarschijnlijk is dat het
overlijden van [slachtoffer] een gevolg is geweest van een combinatie van factoren. Welke betekenis
binnen dat complex van factoren aan het bewezenverklaarde met kracht enige tijd afklemmen van de
nek/hals van [slachtoffer] toekomt, bespreekt het hof (vervolgens) onder het subkopje ‘de causaliteit’.

85. De steller van het middel meent dat het hof in de overwegingen die het aan de causaliteit wijdt
‘terecht aansluiting (zoekt) bij het door Uw Raad in de Groninger hiv-zaak geformuleerde kader’.
Geklaagd wordt evenwel over ’s hofs oordeel dat de omklemming van de nek een onmisbare schakel is
geweest in de gebeurtenissen die tot het overlijden van [slachtoffer] hebben geleid. Nu ‘de
aanvankelijke omklemming van de nek gedurende enkele seconden’ door het hof rechtmatig wordt
geacht, zou voor de causaliteitsvraag slechts ‘het disproportioneel geachte voortzetten daarvan’ van
belang zijn. Daarbij zou uit de door het hof genoemde medische bevindingen niet de conclusie kunnen
worden getrokken dat de omklemming van de nek een onmisbare schakel is geweest in de
gebeurtenissen die hebben geleid tot het overlijden. De steller van het middel wijst er in dit verband
nog op dat als het hof werkelijk van oordeel was dat het geweld wel een onmisbare schakel zou zijn
geweest, het niet meer behoefde in te gaan op de vraag of het gevolg met een aanzienlijke mate van
waarschijnlijkheid door de gedraging is veroorzaakt, terwijl het hof die vraag wel bespreekt.

86. Uit de kaders geschetst in HR 27 maart 2012, ECLI:NL:HR:2012:BT6362, NJ 2012/301 m.nt. Keijzer
(de Groninger hiv-zaak) volgt dat de beantwoording van de vraag of causaal verband bestaat tussen
de door de verdachte verrichte gedragingen en het bewezenverklaarde gevolg dient te geschieden
aan de hand van de maatstaf of het gevolg redelijkerwijs als gevolg van die gedragingen aan de
verdachte kan worden toegerekend. Uw Raad heeft daarbij rechtsregels geformuleerd voor het
‘uitzonderlijk’ geval dat ‘niet kan worden uitgesloten dat het intreden van het gevolg (…) onafhankelijk
van de gedragingen van de verdachte, alleen door derden is veroorzaakt’:

‘2.4.3. Een dergelijke onzekerheid behoeft niet per se te leiden tot het oordeel dat het gevolg reeds
daarom niet meer redelijkerwijs aan (een gedraging van) de verdachte kan worden toegerekend. In
eerdere rechtspraak is onder meer beslist dat in dit verband van belang kan zijn in hoeverre de
verdachte met zijn gedragingen de kans op het intreden van het gevolg heeft verhoogd (vgl. HR 30
september 2003, LJN AF9666, NJ 2005/69), dat enerzijds bepaald meer moet worden vastgesteld dan
dat niet kan worden uitgesloten dat het gevolg door de gedraging is veroorzaakt (vgl. HR 3 juni 2008,
LJN BC6907, NJ 2008/343), maar dat anderzijds aan het aannemen van het causaal verband niet in de
weg behoeft te staan een hoogst onwaarschijnlijke mogelijkheid dat een andere omstandigheid die
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2.4.4.

2.5.

geen verband houdt met de gedraging van de verdachte tot het gevolg heeft geleid (vgl. HR 13 juni
2006, LJN AV8535, NJ 2007/48) of dat niet geheel kan worden uitgesloten dat latere handelingen van
derden mede hebben geleid tot het gevolg (vgl. HR 28 november 2006, LJN AZ0247, NJ 2007/49).

Het bovenstaande komt erop neer dat in gevallen als de onderhavige voor het redelijkerwijs
toerekenen van het gevolg aan (een gedraging van) de verdachte ten minste is vereist dat wordt
vastgesteld dat dit gedrag een onmisbare schakel kan hebben gevormd in de gebeurtenissen die
tot het gevolg hebben geleid, alsmede dat ook aannemelijk is dat het gevolg met een aanzienlijke
mate van waarschijnlijkheid door de gedraging van de verdachte is veroorzaakt. Of en wanneer
sprake is van een dergelijke aanzienlijke mate van waarschijnlijkheid, zal afhangen van de
concrete omstandigheden van het geval. Bij de beoordeling daarvan kan als hulpmiddel dienen of
in de gegeven omstandigheden de gedraging van de verdachte naar haar aard geschikt is om dat
gevolg teweeg te brengen en bovendien naar ervaringsregels van dien aard is dat zij het
vermoeden wettigt dat deze heeft geleid tot het intreden van het gevolg (vgl. HR 20 september
2005, LJN AT8303, NJ 2006/86, rov. 3.5). Daarbij kan ook worden betrokken in hoeverre
aannemelijk is geworden dat ten verwere gestelde andere, niet aan de gedraging van de
verdachte gerelateerde oorzaken hoogstwaarschijnlijk niet tot dat gevolg hebben geleid.’

87. De reikwijdte van deze criteria is bijna een jaar later uitgebreid in HR 19 maart 2013,
ECLI:NL:HR:2013:BZ4491, NJ 2013/194.50 In deze zaak waren een juwelier en zijn vrouw in hun
woning overvallen en was de juwelier nadien overleden. Pathologisch onderzoek had aan het licht
gebracht dat bij de juwelier ook sprake was van een hartinfarct. A-G Vegter acht de Groninger hiv-
criteria toepasselijk, hoewel geen ‘gedragingen van derden’ aan de orde zijn, ‘wel een lichamelijk
zwakke constitutie van het slachtoffer’. Het argument dat voor Vegter de doorslag geeft, is dat Uw
Raad in de geciteerde overwegingen verwijst naar HR 20 september 2005,
ECLI:NL:HR:2005:AT8303, NJ 2006/86. Daarin had de patholoog aangegeven dat ‘een
hartritmestoornis als doodsoorzaak sterk (dient) te worden overwogen’. Hij leidde daaruit af dat
Uw Raad ‘met ‘meer uitzonderlijke gevallen’ kennelijk dus niet alleen (doelt) op gedragingen van
derden’ (randnummer 10). Uw Raad overwoog in het arrest van 19 maart 2013 vervolgens:

‘2.4. Vooropgesteld moet worden dat de beantwoording van de vraag of causaal verband bestaat
tussen de bewezenverklaarde door de verdachte verrichte gedraging - te weten het door hem
en/of zijn mededader(s) uitoefenen van geweld - en de dood van het slachtoffer, dient te
geschieden aan de hand van de maatstaf of die dood redelijkerwijs als gevolg van die gedraging
aan de verdachte kan worden toegerekend.

Indien niet zonder meer kan worden vastgesteld dat de bewezenverklaarde gedraging in de keten
van de gebeurtenissen een noodzakelijke factor is geweest voor het ingetreden gevolg, zoals het
Hof blijkens zijn overwegingen als mogelijkheid niet heeft uitgesloten, is voor het redelijkerwijs
toerekenen van het gevolg aan (een gedraging van) de verdachte ten minste vereist dat wordt
vastgesteld dat dit gedrag een onmisbare schakel kan hebben gevormd in de gebeurtenissen die
tot het gevolg hebben geleid, alsmede dat ook aannemelijk is dat het gevolg met een aanzienlijke
mate van waarschijnlijkheid door die gedraging is veroorzaakt. Of en wanneer sprake is van een
dergelijke aanzienlijke mate van waarschijnlijkheid, zal afhangen van de concrete omstandigheden
van het geval. Bij de beoordeling daarvan kan als hulpmiddel dienen of in de gegeven
omstandigheden de gedraging naar haar aard geschikt is om dat gevolg teweeg te brengen en
bovendien naar ervaringsregels van dien aard is dat zij het vermoeden wettigt dat deze heeft
geleid tot het intreden van het gevolg. Daarbij kan ook worden betrokken in hoeverre aannemelijk
is geworden dat ten verwere gestelde andere, niet aan de bewezenverklaarde gedraging
gerelateerde oorzaken hoogstwaarschijnlijk niet tot dat gevolg hebben geleid (vgl. HR 27 maart
2012, LJN BT6362, NJ 2012/301).

Het Hof heeft blijkens zijn hiervoor weergegeven overwegingen het bovenstaande niet miskend,
zodat zijn oordeel niet van een onjuiste rechtsopvatting getuigt. Het oordeel van het Hof dat de
dood van het slachtoffer redelijkerwijs aan de bewezenverklaarde gedraging van de verdachte
kan worden toegerekend, is ook toereikend gemotiveerd. In de overwegingen van het Hof ligt
immers niet alleen besloten dat die gedraging een onmisbare schakel kan hebben gevormd in de
gebeurtenissen die tot het gevolg hebben geleid, maar ook dat het gevolg met een aanzienlijke

985



mate van waarschijnlijkheid door die gedraging is veroorzaakt. Die vaststellingen zijn ook niet
onbegrijpelijk, in aanmerking genomen dat de gedraging van de verdachte naar haar aard
geschikt is om dat gevolg teweeg te brengen en bovendien naar ervaringsregels van dien aard is
dat zij het vermoeden wettigt dat zij heeft geleid tot het intreden van het gevolg, terwijl het
"lichte hartinfarct" - voor zover het optreden hiervan al niet het gevolg zou zijn van de
bewezenverklaarde gedraging - als niet meer dan een "niet uit te sluiten" oorzaak is beoordeeld.’

88. Het arrest doet de vraag rijzen of het anders zou hebben gelegen als het ‘lichte hartinfarct’
niet slechts als een ‘niet uit te sluiten oorzaak’ was betiteld. Die vraag was aan de orde in HR 14
oktober 2014, ECLI:NL:HR:2014:2959, NJ 2015/5 m.nt. Keijzer. Ten laste van de verdachte was
bewezenverklaard dat hij opzettelijk mishandelend het slachtoffer onverhoeds een arm om de
nek/hals had geslagen en/of geklemd en had gebeten. Uit het ‘voorlopig sectieverslag’ was
gebleken dat het slachtoffer een sterk vergroot hart had. Het gewicht was 650 gram terwijl het
normale hartgewicht voor een persoon van 173 cm circa 327 gram is. De ‘opvallend donkere
verkleuring van het hoofd’ zou ‘kunnen passen bij plotse hartdood’. Het deskundigenrapport van
de patholoog hield in dat het hart met dit gewicht ‘ziekelijk veranderd’ was, dat er ‘aanwijzingen
voor infarcering’ waren en dat ‘de aanwezigheid van cocaïne in het bloed een bijdrage (kan)
hebben geleverd bij het ontstaan van fataal verlopende hartritmestoornissen’. En concludeerde
dat het intreden van de dood kon worden verklaard ‘door een combinatie van reeds bestaande
hartafwijking (hartvergroting), hartinfarcering en de aanwezigheid van cocaïne in het bloed’. Het
hof overwoog ‘dat er een reële mogelijkheid bestaat dat het slachtoffer ook zou zijn overleden als
de tenlastegelegde gedragingen van de verdachte waren uitgebleven’. Uw Raad overwoog:

‘3.3. Het Hof heeft zijn oordeel dat de dood van het slachtoffer niet redelijkerwijs aan de
gedragingen van de verdachte kan worden toegerekend doen steunen op zijn "conclusie (...) dat
er een reële mogelijkheid bestaat dat het slachtoffer ook zou zijn overleden als de
tenlastegelegde gedragingen van de verdachte waren uitgebleven", waarmee het Hof kennelijk
doelt op overlijden ten tijde van de tenlastegelegde gedragingen. Die conclusie is echter, gelet op
de door het Hof gedane vaststellingen, niet begrijpelijk. Het Hof heeft zijn oordeel over de
toerekening derhalve ontoereikend gemotiveerd.’

89. Uit dit arrest kan worden afgeleid dat onzekerheid over de rol die lichamelijke gebreken van
het slachtoffer bij diens overlijden hebben gespeeld, niet snel aan toerekening in de weg staan.51

90. Over de vraag of de verruiming van de reikwijdte van de Groninger hiv-criteria in alle opzichten
gelukkig is, kan verschillend worden gedacht. Witjens heeft in zijn dissertatie een aantal
categorieën gevallen omschreven waarin een min of meer vaste benadering wordt gekozen.52 Een
eerste categorie betreft zaken waarin lichamelijke kenmerken van het slachtoffer een rol spelen.
In de benadering van deze zaken herkent hij de regel dat de dader zijn slachtoffer heeft te nemen
zoals hij is.53 Een tweede categorie zaken betreft gevallen waarin de eigen schuld van het
slachtoffer een rol speelt.54 Denkbaar was ook een benadering geweest waarin voor deze
categorieën zaken afzonderlijke subregels waren geformuleerd.55 Daardoor was de redelijke
toerekening meer centraal blijven staan. Maar hoe dat ook zij, het hof heeft in de onderhavige
zaak geen rechtsregel geschonden door de Groninger hiv-criteria bij het beoordelen van de
causaliteit tot uitgangspunt te nemen (ov. 109).56

91. Dat de feitelijke constellatie in de onderhavige zaak afwijkt van die welke in de Groninger hiv-
zaak aan de orde was, kan mogelijk wel verklaren waarom het hof het kader dat het aan die zaak
ontleent, niet consequent toepast. Zoals de steller van het middel met juistheid opmerkt stelt het
hof eerst vast dat de ‘bevindingen van Soerdjbalie-Maikoe, in zoverre bevestigd door Jacobs, en
ten aanzien van de ontstane stress bevestigd door de andere deskundigen’ het hof tot de
conclusie brengen ‘dat de omklemming van de nek een onmisbare schakel is geweest in de
gebeurtenissen die geleid hebben tot het overlijden van [slachtoffer] ’ (ov. 111). Het hof
concludeert vervolgens ‘dat het overlijden met een aanzienlijke mate van waarschijnlijkheid door
het handelen van DH01 is veroorzaakt’ (ov. 113). Indien vaststaat dat de gedragingen een
onmisbare schakel hebben gevormd in de gebeurtenissen die tot het gevolg hebben geleid, is de
mogelijkheid dat het intreden van het gevolg onafhankelijk van de gedragingen van de verdachte
alleen door gedragingen van derden is veroorzaakt reeds uitgesloten.57 Ik begrijp ’s hofs
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overweging (ov. 111) in het licht van de door het hof vastgestelde feiten en de overwegingen die
het hof aan de causaliteit heeft gewijd aldus dat het hof daarin vaststelt dat het
bewezenverklaarde handelen zowel uitgaande van de verstikkingshypothese als uitgaande van
de stresshypothese onderdeel uitmaakte van de gebeurtenissen die geleid hebben tot de dood
van [slachtoffer] . En dat het hof van oordeel is dat het overlijden ‘met een aanzienlijke mate van
waarschijnlijkheid door DH01 is veroorzaakt’. Zo gelezen zijn ’s hofs overwegingen niet
onbegrijpelijk.

92. De steller van het middel klaagt voorts over ’s hofs oordeel dat het overlijden met een
aanzienlijke mate van waarschijnlijkheid door het handelen van de verdachte is veroorzaakt. Het
hof zou bij de onderbouwing van dit oordeel de bevindingen van de medici onjuist hebben
weergegeven, althans onbegrijpelijke conclusies uit deze bevindingen hebben getrokken. Uit de
bevindingen van Soerdjbalie-Majkoe zou niet kunnen worden afgeleid ‘dat in haar visie het
overlijden met een aanzienlijke mate van waarschijnlijkheid is veroorzaakt door de tijdens de
worsteling toegepaste omklemming van de nek’. En Jacobs zou aan deze conclusie geen steun
geven.

93. Het hof heeft in het bestreden arrest zowel het sectierapport als het aanvullend rapport van
Soerdjbalie-Maikoe samengevat. In dit sectierapport wordt onder meer geconcludeerd dat ‘de
letsels aan en in de hals bij leven zijn ontstaan door inwerking van uitwendig mechanisch
samendrukkend geweld op de hals’. Dit geweld op de hals kan hebben geleid tot
verstikkingseffecten door zuurstoftekort in de hersenen en in de overige organen (ov. 73). Het
hart van [slachtoffer] toonde geen bijzonderheden (ov. 72). Als mogelijke medeoorzaak van de
verstikking wordt genoemd ‘de houdingsverstikking door geweld op de borstkas’ (ov. 75). In het
aanvullend rapport voegt Soerdjbalie-Majkoe toe ‘de opwindingstoestand’. Zij geeft daarin tevens
aan dat het niet mogelijk is aan elk van de drie oorzaken ‘een relatief aandeel in het overlijden toe
te kennen’ (ov. 76). Ter terechtzitting in eerste aanleg heeft zij opgemerkt dat de aanvankelijk
genoemde twee doodsoorzaken ‘meer voor de hand liggen gezien het aangetroffen letsel’ (ov.
77). En zij heeft verklaard dat bij verstoring in de zuurstoftoevoer naar de hersenen ook ernstige
hersencelschade kan optreden voordat vier à vijf minuten verstreken zijn (ov. 78). Op basis van
haar praktijkervaring stelt zij ‘dat als zij dit in kansen zou moeten uitdrukken, het intreden van de
dood bij [slachtoffer] vele malen waarschijnlijker is bij de hypothese dat het overlijden is
veroorzaakt door het geweld op de hals al dan niet in combinatie met de positionele asfyxie tegen
de romp dan bij de hypothese dat het overlijden is veroorzaakt door het acuut stress syndroom’
(ov. 79). Mede in het licht van die laatste verklaring, waarin ook de houdingsverstikking als
mogelijke medeoorzaak niet op gelijke hoogte wordt gesteld met de nekklem (‘al dan niet’) heeft
het hof uit de bevindingen van Soerdjbalie-Majkoe kunnen afleiden ‘dat in haar visie het overlijden
van [slachtoffer] met een aanzienlijke mate van waarschijnlijkheid is veroorzaakt door de tijdens
de worsteling toegepaste omklemming van de nek’ (ov. 112). Die – aan de feitenrechter
voorbehouden – uitleg van de verklaring van de deskundige Soerdjbalie-Majkoe is niet
onbegrijpelijk en kan in cassatie niet verder worden getoetst.58

94. Het hof heeft ook het rapport van Jacobs samengevat. Jacobs concludeert dat ‘de letsels in de
hals, in combinatie met de stuwingstekens in het gelaat, het gevolg zijn van samendrukkend
geweld tegen de hals’ (ov. 100). Gezien de ‘gebruikte fixatietechnieken en de vastgestelde (diepe)
bloeduitstortingen ter hoogte van de rug is het bovendien mogelijk dat er sprake is geweest van
mechanische belemmering van de ademhalingsbewegingen. Beide factoren kunnen de
verstikkingseffecten verklaren die uiteindelijk hebben geleid tot de hartstilstand en het overlijden
van [slachtoffer] ’. Bij het vorenstaande is, aldus Jacobs, een opwindingstoestand te verwachten,
maar deze heeft niet noodzakelijk ‘doodsoorzakelijke relevantie’. En deze opwindingstoestand kan
niet los worden gezien ‘van de significante (en zonder meer beangstigende) samendrukkende
geweldpleging tegen de hals’. Het in bedwang houden in buikligging van [slachtoffer] kan, net als
enkele andere door Jacobs genoemde factoren ‘(in combinatie) een bevorderende maar geen
doorslaggevende rol hebben gespeeld in het ontstaan van de hartstilstand’. Onomkeerbare
hersenbeschadiging kan volgens Jacobs ‘in veel kortere tijd dan na vier à vijf minuten afsluiting
van de halsslagaders optreden en binnen de observatie in casu van minimaal 76 seconden’. Het
hof heeft uit deze rapportage kunnen afleiden dat Jacobs ondersteuning geeft aan de conclusie
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van Soerdjbalie-Maikoe.

95. Mede in dat licht meen ik dat ook voorbij kan worden gegaan aan de kritiek van de steller van
het middel dat de inschatting van de waarschijnlijkheid van de doodsoorzaak door Soerdjbalie-
Majkoe naar haar zeggen ‘niet is gebaseerd op wetenschappelijke onderbouwing’ (ov. 79). Jacobs
maakt dat voorbehoud niet. Daarbij wordt onder verklaring van een deskundige verstaan ‘zijn bij
het onderzoek op de terechtzitting afgelegde verklaring over wat zijn wetenschap en kennis hem
leren omtrent datgene wat aan zijn oordeel onderworpen is’ (art. 343 Sv). De verklaring is in ieder
geval gebaseerd op de kennis van de deskundige (‘op basis van haar praktijkervaring’).59 Uit de
weergave van de verklaring van Soerdjbalie-Majkoe volgt voorts dat het hof het door haar
gemaakte voorbehoud onder ogen heeft gezien. Dat voorbehoud behoefde het hof er niet van te
weerhouden de desbetreffende verklaring in zijn oordeel te betrekken. De inschatting van
Soerdjbalie-Maikoe is ook niet strijdig met haar verklaring voor zover inhoudend dat het ‘niet
mogelijk is om het afzonderlijke effect van de drie oorzaken en hun aandeel aan het
zuurstofgebrek te onderscheiden of om hieraan een relatief aandeel in het overlijden toe te
kennen’. Dat Soerdjbalie-Majkoe als patholoog dat effect niet kan kwantificeren, staat er niet aan
in de weg dat zij op basis van haar ervaring iets over waarschijnlijkheden kan zeggen.60

96. De steller van het middel klaagt dat het hof de opvattingen van Das, Botter en Van Driessche
onjuist en onbegrijpelijk heeft samengevat door daaruit af te leiden ‘dat in hun visie de worsteling
en het toegepaste geweld een toestand van grote opwinding (stress) teweeg hebben gebracht,
uiteindelijk leidend tot een fataal verlopende hartritmestoornis. De omklemming van de nek heeft
daaraan bijgedragen’ (ov. 112).61 Deze deskundigen zouden niet hebben gesteld dat de
omklemming van de nek heeft bijgedragen aan de stress en de fataal verlopende
hartritmestoornis, en zeker niet dat dit met een aanzienlijke mate van waarschijnlijkheid het geval
zou zijn geweest.

97. Het hof stelt bij de bespreking van de rapporten van deze drie deskundigen voorop dat zij in
de kern tot dezelfde conclusie komen ‘wat betreft de doodsoorzaak van [slachtoffer] ’. Volgens hen
vertoont de onderhavige zaak ‘vrijwel alle typische kenmerken van een acuut stress syndroom’
(ov. 81). De restraint-stress gerelateerde hartstilstanden kunnen ‘verklaard worden door
bijwerkingen van adrenaline. (…) Adrenaline kan onder andere onvoorspelbare fatale
hartritmestoornissen veroorzaken. Het adrenalinegehalte neemt ook toe bij inspanning en
zuurstofgebrek. De combinatie van een gevecht met als gevolg inspanning en verhoogde
zuurstofbehoefte en de acute stressreactie door in bedwanghouding door politiemedewerkers,
kunnen het adrenalinegehalte tot giftig niveau doen stijgen’ (ov. 82). Das, Botter en Van Driessche
concluderen dat de geconstateerde letsels in de hals weliswaar passen bij geweld op de hals als
gevolg van samendrukkend dan wel samensnoerend geweld op de hals, maar dat het overlijden
hierdoor ‘niet zonder meer kan worden verklaard’ (ov. 83).

98. Das heeft tijdens het onderzoek ter terechtzitting in eerste aanleg verklaard dat de ‘crux’ het
in bedwang houden door de politie en het verzet van [slachtoffer] is. Dat levert het acuut stress
syndroom op (ov. 89). Das geeft aan dat de kans heel klein is dat [slachtoffer] ‘zonder de
aanhouding op datzelfde moment een fatale hartritmestoornis zou hebben gekregen’. Maar hij
geeft aan dat het acuut stress syndroom ook zonder ‘het geweld op de hals bij [slachtoffer] ’ kan
hebben plaatsgevonden’ (ov. 90) en dat geweld op de hals (al dan niet ten gevolge van een
nekklem) ‘beslist geen noodzakelijke voorwaarde’ voor cardiale decompensatie is (ov. 92). Botter
verklaart dat de diagnose acuut stress syndroom ‘is gebaseerd op het totale verloop van het
incident samen met de bevindingen van de sectie’ (ov. 93). De kans dat [slachtoffer] een
hartritmestoornis zou hebben gekregen als hij niet was aangehouden is volgens Botter ‘nihil’ (ov.
94). Het geweld op de hals heeft volgens Botter ‘tot gevolg dat er verstikkingsverschijnselen en
angst ontstaan wat het stressniveau doet stijgen en dat is wel van invloed op het escaleren van
het acuut stress syndroom’. Al kan het acuut stress syndroom zich ook zonder het geweld op de
hals bij [slachtoffer] hebben voorgedaan (ov. 95). Botter stelt voorts dat ‘het wel aannemelijk is
dat de uitoefening van geweld op de hals het stressniveau bij [slachtoffer] heeft doen stijgen en
dat dit in dat kader invloed zal hebben gehad op de ontwikkeling van het stresssyndroom’ (ov.
98). Volgens Botter kan het geweld op de hals een bijdrage aan het overlijden hebben geleverd
(ov. 84). Van Driessche concludeert dat ‘het geweld op de hals niet heeft geleid tot verstikking op
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ademhalingsniveau of halsvatenniveau, maar dat het geweld op de hals, samen met andere
factoren, mogelijk heeft bijgedragen tot het ontstaan van een forse lichamelijke reactie met als
gevolg een fataal verlopende hartritmestoornis’ (ov. 86). In een nader rapport geeft hij aan dat
het geweld aan de hals ‘zeer wel mogelijk (doch ook niet noodzakelijk)’ kan hebben meegespeeld,
dat ‘dit geweld niet via verwurging/verstikking (heeft) geleid tot het overlijden’, maar dat het ‘een
medefactor (is) geweest binnen de stress-hypothese’ (ov. 99).

99. Naar ik meen heeft het hof uit de rapporten en verklaringen van deze deskundigen kunnen
afleiden dat ‘in hun visie de worsteling en het toegepaste geweld een toestand van grote
opwinding (stress) teweeg hebben gebracht, uiteindelijk leidend tot een fataal verlopende
hartritmestoornis’ (ov. 112). Dat wordt als ik het goed zie door de steller van het middel ook niet
bestreden. De steller van het middel bestrijdt wel dat uit de verklaringen van deze deskundigen
volgt dat de omklemming van de nek naar hun oordeel aan het ontstaan van de stress heeft
bijgedragen. Naar het mij voorkomt heeft het hof ook dat uit de verklaringen van deze
deskundigen kunnen afleiden. Dat het acuut stress syndroom ook zonder het geweld op de hals
kan hebben plaatsgevonden (Das) staat er niet aan in de weg dat het hof, nu dat geweld wel
heeft plaatsgevonden, uit zijn verklaring afleidt dat dit geweld aan het ontstaan van de stress
heeft bijgedragen. Das verklaart immers ook dat de kans heel klein is dat [slachtoffer] zonder de
aanhouding op dat moment een fatale hartritmestoornis zou hebben gekregen. En het geweld aan
de hals vormde een belangrijk onderdeel van de aanhouding. Dat het acuut stress syndroom zich
ook zonder het geweld op de hals bij [slachtoffer] kan hebben voorgedaan (Botter) staat er niet
aan in de weg dat het hof ook uit zijn verklaring heeft kunnen afleiden dat dit geweld aan het
ontstaan van de stress heeft bijgedragen. Ik wijs er in het bijzonder op dat het geweld op de hals
volgens Botter tot gevolg heeft dat er verstikkingsverschijnselen en angst ontstaan wat het
stressniveau doet stijgen en (daarmee) van invloed is op het escaleren van het acuut stress
syndroom. Van Driessche stelt onomwonden dat het geweld (aan de hals) een medefactor is
geweest binnen de stresshypothese.

100. Ik teken daar nog bij aan dat het aannemen van de voor een bewezenverklaring vereiste
causaliteit op basis van de bewijsmiddelen waaronder in het bijzonder de rapporten en
verklaringen van deskundigen altijd een ‘sprongetje’ van de rechter vraagt. Deskundigen verklaren
op basis van empirische gegevens over ‘abstracte causaliteit’; van de rechter wordt een oordeel
gevraagd over de causaliteit in een concrete zaak.62 Dat het hof op basis van het
deskundigenbewijs in de onderhavige zaak het sprongetje maakt naar de conclusie ‘dat het
overlijden met een aanzienlijke mate van waarschijnlijkheid’ door het handelen van de verdachte
is veroorzaakt, is niet onbegrijpelijk. Daarbij heeft het hof ook kunnen betrekken, zo volgt uit de
Groninger hiv-criteria, dat ‘het verweten handelen naar zijn aard geschikt is om dat overlijden
teweeg te brengen en bovendien naar ervaringsregels van dien aard is dat zij het vermoeden
wettigt dat deze heeft geleid tot het intreden van het gevolg’ (ov. 109).63

101. Ik merk ook nog op dat de steller van het middel de aandacht heeft gevestigd op enkele
uitspraken waarin het acuut stress syndroom is benaderd als een oorzaak van het overlijden die
los staat van de toegepaste nekklem en waarin vrijspraak resulteerde. In die zaken lagen de
feiten echter wezenlijk anders.64 Ik merk daarbij ten slotte op dat in cassatie slechts de
onderhavige zaak voorligt.

102. De steller van het middel wijst er voorts op dat ook vier andere agenten bij de aanhouding
van [slachtoffer] geweld hebben toegepast. Nu het door de andere politieagenten dan DH02
toegepaste geweld door het hof niet is geduid en het in de tenlastelegging benoemde geweld van
DH02 niet significant minder ingrijpend of hevig zou zijn geweest dan het gedurende enige tijd met
kracht afklemmen van de hals, zou ’s hofs overweging dat het geweld van de verdachte van de
diverse toegepaste geweldshandelingen ‘veruit de hevigste en ingrijpendste’ was, niet zonder
meer begrijpelijk zijn. Dat zou temeer gelden nu Soerdjbalie-Majkoe en Jacobs in hun rapportages
belangrijke betekenis toekennen aan de mogelijkheid van houdingsverstikking door geweld op de
borstkas.

103. Het hof heeft in het bestreden arrest niet alleen de bewezenverklaarde geweldshandelingen
van de verdachte besproken. Onder het kopje ‘De aan DH02 verweten geweldshandelingen’
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bespreekt het hof ook, achtereenvolgens, het tegen de grond houden van [slachtoffer] , waarbij
DH02 zijn rechterknie op een zeker moment hoog op het schouderblad van [slachtoffer] drukte,
het door DH02 tweemaal slaan tegen de rechterwang van [slachtoffer] , en het in het gelaat van
[slachtoffer] wrijven van pepperspray door DH02 (ov. 25-27). Het hof overweegt onder het kopje
‘De beoordeling van de rechtmatigheid van de door DH02 verrichte handelingen’ dat het op de buik
tegen de grond houden en tegen het lichaam van [slachtoffer] duwen geweldshandelingen zijn die
voldoen aan de eisen van proportionaliteit en subsidiariteit (ov. 32). De andere gedragingen van
DH02 hebben, zo stelt het hof vast, plaatsgevonden tijdens het begin van de aanhouding, kort
nadat [slachtoffer] naar de grond is gebracht (ov. 33, 34). Van de slagen wordt vastgesteld dat
niet is gebleken dat deze hebben geleid tot enig letsel. Het hof gaat er daarom vanuit dat de
slagen niet onnodig hard waren. Ook (de wijze van) het gebruik van pepperspray was volgens het
hof proportioneel; het hof wijst daarbij op verklaringen van drie IBT-docenten. Het te lang
voortzetten van de nekklem door de verdachte is door het hof, zo bleek, als disproportioneel
aangemerkt. De nekklem heeft, zo volgt uit ’s hofs vaststellingen, ook tot lichamelijk letsel geleid;
zo is vastgesteld dat de beide bovenste hoorntjes van het strottenhoofd zijn gebroken (ov. 70-
72). Op de betekenis die Soerdjbalie-Maikoe en Jacobs toekennen aan de mogelijkheid van
houdingsverstikking ging ik reeds eerder in. Al met al is ’s hofs feitelijk oordeel dat de
bewezenverklaarde geweldshandeling van de verdachte van de diverse toegepaste
geweldshandelingen ‘veruit de hevigste en ingrijpendste’ was niet onbegrijpelijk.

104. De steller van het middel meent ook dat het hof in zijn overwegingen uit het oog verliest dat
slechts de geweldshandeling van de verdachte, en dan nog slechts voor zover die door het hof als
disproportioneel is aangemerkt, voor de beoordeling van de tenlastegelegde causaliteit relevant
is. Dat zou blijken, zo begrijp ik, uit ’s hofs overweging dat ‘met [slachtoffer] niets bijzonders aan
de hand was (behalve dan dat hij onder invloed van alcohol was) toen de worsteling begon en dat
hij pas onwel is geworden tijdens de worsteling en, naar kan worden aangenomen, als gevolg van
de worsteling’ (ov. 112). En het zou, zo begrijp ik, ook blijken uit ’s hofs overweging dat uit de
mededeling van deskundigen kan worden afgeleid ‘dat er geen aanleiding was te veronderstellen
dat bij [slachtoffer] een hartstilstand zou zijn opgetreden indien de onderhavige worsteling
waarbij een omklemming van de nek/hals is toegepast, niet zou hebben plaatsgevonden. Een
mogelijke andere doodsoorzaak is ook niet gevonden.’ Waar het om zou gaan, is of voor het
overlijden een andere oorzaak is gevonden of aannemelijk is dan (het disproportioneel geachte
deel van) de geweldshandeling van de verdachte. En die andere oorzaak zou er zijn, namelijk het
hevige fysieke verzet van [slachtoffer] zelf, in combinatie met het rechtmatige politiegeweld dat
daartegen plaatsvond. De steller van het middel attendeert erop dat het OM in eerste aanleg
tegen die achtergrond van oordeel was dat van het tenlastegelegde causale verband diende te
worden vrijgesproken.

105. Het hof heeft, zo bleek, op basis van de verschillende rapporten en verklaringen van
deskundigen vastgesteld dat het waarschijnlijk is dat het overlijden door een combinatie van
factoren is veroorzaakt (ov. 107). Daarbij sluit aan dat het hof in de eerste en voorlaatste zin van
ov. 112 spreekt over de ‘worsteling’. De overweging als geheel laat er geen misverstand over
bestaan dat het hof heeft geoordeeld dat het overlijden met een aanzienlijke mate van
waarschijnlijkheid door het omklemmen van de nek van [slachtoffer] is veroorzaakt. Het hof stelt
vast dat het overlijden van [slachtoffer] volgens Soerdjbalie-Maikoe ‘met een aanzienlijke mate
van waarschijnlijkheid is veroorzaakt door de tijdens de worsteling toegepaste omklemming van
de nek’. En het stelt vast dat de omklemming van de nek, ‘van de diverse toegepaste
geweldshandelingen veruit de hevigste en ingrijpendste’, heeft bijgedragen aan de fataal
verlopende hartritmestoornis die [slachtoffer] volgens Das, Botter en Van Driessche fataal is
geworden. Dat het hof de omklemming van de nek als de oorzaak aanmerkt blijkt ook uit de
conclusie die het formuleert (ov. 113). Dat het OM in eerste aanleg op basis van een waardering
van het voorliggende materiaal tot een andere beantwoording van de causaliteitsvraag kwam,
brengt niet mee dat ’s hofs motivering ontoereikend zou zijn. Ik merk daarbij op dat de steller van
het middel niet wijst op elementen in de argumentatie van het OM die aan de toereikendheid van
deze motivering doen twijfelen.

106. Dat het hof in deze overweging met ‘de omklemming van de nek’ doelt op het
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disproportioneel geachte deel van de omklemming van de nek, ligt naar het mij voorkomt in de
bewijsconstructie als geheel besloten. Uit ’s hofs overwegingen inzake de proportionaliteit kan
worden afgeleid dat het hof het toepassen van een nekomklemming als zodanig niet onrechtmatig
heeft geoordeeld. Het hof refereert er daarbij aan dat de bloedverwurging binnen enkele
seconden effect moet hebben (ov. 69). Zowel de verstikkingsverschijnselen als de bijdrage aan de
fataal verlopende hartritmestoornis hangen samen met de lange duur van de omklemming, nadat
de eerste fase van rechtmatige toepassing was verstreken.

107. De steller van het middel voert ook aan dat het hof niet zou hebben vastgesteld dat het
hoogstonwaarschijnlijk is dat het overlijden van [slachtoffer] het gevolg is van een andere, niet
aan de bewezenverklaarde gedraging van de verdachte gerelateerde oorzaak. Genoemd worden
het verzet van [slachtoffer] en het rechtmatige deel van het politiegeweld dat daartegen
plaatsvond. De steller van het middel is van mening dat ’s hofs arrest tegen die achtergrond aan
hetzelfde motiveringsgebrek leidt als het arrest in de Groninger hiv-zaak dat in HR 27 maart 2012,
ECLI:NL:HR:2012:BT6362, NJ 2012/301 m.nt. Keijzer werd gecasseerd.

108. In de Groninger hiv-zaak had het hof overwogen dat de kans dat de aangevers door
onbeschermd seksueel verkeer besmet waren geraakt ‘van een geheel andere orde (was) dan bij
inspuiten/injecteren van hiv-besmet bloed’. Uw Raad casseerde omdat het hof niet had
vastgesteld dat ‘hoogstonwaarschijnlijk is dat de hiv-besmetting van ieder van de aangevers het
gevolg is van onbeschermde (anale) seks door iemand die met hiv is besmet. De omstandigheid
dat de kans op hiv-besmetting door gedragingen van derden veel geringer is in verhouding tot de
kans op besmetting door de gedragingen van de verdachte, houdt nog niet in dat die
eerstbedoelde kans zo klein is, dat daaraan als hoogstonwaarschijnlijk kan worden voorbijgegaan’
(rov. 2.5.2).

109. Dat Uw Raad in het betreffende arrest eiste dat expliciet werd vastgesteld dat aan de
betreffende kans als hoogstonwaarschijnlijk kon worden voorbijgegaan, kan naar het mij
voorkomt worden teruggevoerd op de omstandigheden van dat, in de bewoordingen van Uw
Raad, ‘uitzonderlijk geval’. De gestelde alternatieve oorzaak stond in die zaak volledig los (in tijd,
plaats en actor) van de bewezenverklaarde gedraging.65 Die situatie doet zich in de onderhavige
zaak niet voor. Zowel het verzet door [slachtoffer] als het rechtmatig beoordeelde politiegeweld
maakte deel uit van de gebeurtenissen waar ook het bewezenverklaarde gedurende enige tijd
met kracht afklemmen van de nek toe behoorde. In dergelijke situaties ligt het naar het mij
voorkomt niet in de rede als regel te eisen dat de feitenrechter expliciet afzonderlijke
vaststellingen formuleert inzake de causale relevantie van andere in die situatie besloten liggende
(mogelijke) medeoorzaken. Los daarvan volgt uit rechtspraak van Uw Raad dat een mogelijke
andere, losstaande oorzaak niet altijd met zoveel woorden als ‘hoogstonwaarschijnlijk’ behoeft te
worden aangemerkt.66

110. Daarbij rijst de vraag of niet een te strenge eis wordt gesteld als causaliteit in gevallen als
het onderhavige slechts kan worden aangenomen indien enkel de bewezenverklaarde gedraging,
afgezet tegen alle andere factoren die in de situatie besloten liggen, de dood met een aanzienlijke
mate van waarschijnlijkheid heeft veroorzaakt. Het hof leidt de disproportionaliteit van de
krachtige omklemming van de nek, zo bleek, mede af uit de omstandigheid dat nog vier agenten
[slachtoffer] in bedwang hielden. Het ligt naar het mij voorkomt in de rede ook het causale
verband tussen het krachtig omklemmen van de nek en de dood van [slachtoffer] vast te stellen
gegeven de situatie waarin [slachtoffer] zich sterk verzette, eerder al rechtmatig geweld tegen
[slachtoffer] was toegepast en vier andere agenten ook bezig waren [slachtoffer] in bedwang te
houden. Zoals de causaliteit in de casus van het bekende pantoffel-eierschaalschedelarrest naar
het mij voorkomt kan worden vastgesteld uitgaande van het gegeven dat het slachtoffer een
eierschaalschedel had.67 Nu het hof ook zonder deze in de situatie besloten liggende factoren
apart te zetten reeds van oordeel is dat het overlijden met een aanzienlijke mate van
waarschijnlijkheid door het handelen van de verdachte is veroorzaakt, ga ik hier niet nader op in.

111. De steller van het middel voert ten slotte aan dat het hof er ten onrechte vanuit is gegaan
dat de omstandigheid dat is voldaan aan de Groninger hiv-criteria impliceert dat ook is voldaan
aan het criterium van de redelijke toerekening. De Groninger hiv-criteria zouden een handvat
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bieden om in geval van een onzeker condicio sine qua non-verband toch tot het aannemen van
een zodanig verband te kunnen concluderen. Dat condicio sine qua non-verband fungeert evenwel
als ondergrens van de redelijke toerekening. De steller van het middel wijst er in dit verband op
dat door de verdediging is betwist dat toerekening redelijk is, omdat de verdachte onbekend was
(en in zijn algemeenheid ook vrij onbekend zou zijn) dat een aanhouding als de onderhavige tot
stressgerelateerd overlijden kan leiden. Bovendien zou door de verdediging zijn benadrukt dat uit
het onderzoek van de Inspectie Justitie en Veiligheid en onderzoek van prof. Duijst zou volgen dat
de in de praktijk zeer veel als aanhoudingstechniek gebruikte nekklem nauwelijks ernstige
gevolgen heeft. In het licht van dit verweer en in aanmerking genomen dat het hof (i) in het
midden heeft gelaten of sprake is van stressgerelateerd overlijden; (ii) heeft geoordeeld dat de
aanvankelijke inzet van de geweldshandeling van de verdachte als aanhoudingstechniek
rechtmatig was; (iii) heeft vastgesteld dat de verdachte in een ‘door de verdachte nimmer
gewenste situatie’ ‘oprecht de intentie heeft gehad het goede te doen’, en (iv) overweegt dat ‘niet
vastgesteld kan worden dat de verdachte DH01 zich bij zijn handelen in de hectiek van het
moment’ van de aanmerkelijke kans op de dood of hersenletsel bewust moet zijn geweest, zou
evenmin begrijpelijk zijn dat het overlijden wél redelijkerwijs aan het (onrechtmatig geachte)
handelen van de verdachte kan worden toegerekend.

112 Het hof stelt in de overwegingen die het wijdt aan de causaliteit voorop dat het criterium voor
de beantwoording van de vraag of er voldoende causaal verband bestaat tussen de bewezen
verklaarde handelingen van de verdachte en het overlijden van [slachtoffer] is ‘of het overlijden
van [slachtoffer] redelijkerwijs als gevolg van de handelingen van DH01 aan hem kan worden
toegerekend’ (ov. 109). Vervolgens overweegt het hof dat daarvoor ‘allereerst’ vereist is dat het
handelen van DH01 een onmisbare schakel kan hebben gevormd in de gebeurtenissen die tot het
overlijden van [slachtoffer] hebben geleid en ‘voorts’ dat het overlijden van [slachtoffer] met een
aanzienlijke mate van waarschijnlijkheid door dat handelen is veroorzaakt. Ik begrijp deze
overweging aldus, dat het hof bij de vaststelling van het vereiste causaal verband van het
criterium van de redelijke toerekening is uitgegaan en daaraan voorafgaand is ingegaan op de
vraag of aan de criteria van het Groninger hiv-arrest is voldaan. Zo gelezen is het hof van het
juiste (overkoepelende) criterium van de redelijke toerekening uitgegaan en getuigt het arrest in
dat opzicht niet van een onjuiste rechtsopvatting.

113. De steller van het middel signaleert terecht dat het hof geen afzonderlijke overwegingen
heeft gewijd aan de vraag of aan dat overkoepelende criterium is voldaan. De overwegingen
concentreren zich op de verschillende opvattingen van de deskundigen over de oorzaak van de
dood van [slachtoffer] ; die opvattingen worden besproken in de context van de Groninger hiv-
criteria. Ik merk evenwel op dat die opvattingen van de deskundigen ook in de bespreking van het
causaal verband in de pleitnota in hoger beroep sterk centraal staan. Zo bezien ligt het in de rede
dat het hof zich daarop heeft geconcentreerd. Daarbij vormen de overwegingen waarin het hof
beargumenteert waarom het overlijden met een aanzienlijke mate van waarschijnlijkheid door het
handelen van de verdachte is veroorzaakt, tevens een onderbouwing van het oordeel dat het
redelijk is de dood van [slachtoffer] aan de bewezenverklaarde gedragingen van de verdachte toe
te rekenen.

114. In verband met de door de verdediging gestelde omstandigheid dat de verdachte onbekend
was (en ook vrij onbekend zou zijn) dat een aanhouding als de onderhavige tot stressgerelateerd
overlijden kan leiden, kan worden verwezen naar het eerder genoemde eierschaalschedelarrest.
Uit dat arrest van het Gerechtshof te Amsterdam uit 1939 kan niet worden afgeleid dat de man die
een pantoffel naar het hoofd van zijn echtgenote gooide, wist dat zij een eierschaalschedel had.
Dat stond er niet aan in de weg dat het hof tot een bewezenverklaring kwam van mishandeling,
de dood ten gevolge hebbend.68 In het arrest van 14 oktober 2014, waarin Uw Raad een arrest
casseerde waarin een veroordeling was uitgebleven wegens mishandeling, de dood ten gevolge
hebbend, was de verdachte vermoedelijk ook niet op de hoogte van het vergrote hart van het
slachtoffer, dat als ‘ziekelijk veranderd’ werd gekenschetst. Onbekendheid met factoren die er aan
bijdragen dat de geweldshandeling fatale gevolgen heeft, staat derhalve in zijn algemeenheid niet
aan de redelijkheid van toerekening in de weg.

115. Ook de omstandigheid dat de in de praktijk zeer veel als aanhoudingstechniek gebruikte
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nekklem nauwelijks ernstige gevolgen zou hebben, staat niet aan de redelijkheid van toerekening
in de weg. Ik wijs er in dit verband op dat ook in het arrest van 14 oktober 2014 van een nekklem
sprake was. Meer in het algemeen gesproken is ‘mishandeling’ niet een misdrijf dat in veel
gevallen ernstige gevolgen heeft; de wetgever heeft deze strafverhogingsgrond gecreëerd voor
de uitzonderlijke gevallen waarin wel fatale gevolgen intreden. Tot nadere toelichting was het hof
in het licht van hetgeen bij pleidooi is aangevoerd naar het mij voorkomt niet gehouden. Ik wijs er
daarbij op dat de motiveringsplicht van art. 359, tweede lid, tweede volzin, Sv niet zo ver gaat dat
bij de niet-aanvaarding van een ‘uitdrukkelijk onderbouwd standpunt’ op ieder detail van de
argumentatie moet worden ingegaan.69

116. Al met al is ’s hofs oordeel dat het redelijk is het overlijden van [slachtoffer] aan het
bewezenverklaarde handelen van de verdachte toe te rekenen niet onbegrijpelijk. Dat wordt niet
anders in het licht van de vier door de steller van het middel genoemde omstandigheden.

117. Het tweede middel faalt.

Het derde namens de verdachte voorgestelde middel

118. Het derde middel klaagt dat het beroep op afwezigheid van alle schuld wegens
verontschuldigbare dwaling in verband met putatief handelen ter uitvoering van een wettelijk
voorschrift ten onrechte, althans op onjuiste, onbegrijpelijke en/of ontoereikende gronden is
verworpen.

119. De steller van het middel verwijst in dit verband in de eerste plaats naar de pleitnota in hoger
beroep, voor zover inhoudend:

‘VII. Geen schuld

1. Voor het meest subsidiair tenlastegelegde feit dood door schuld, maar ook in verband met schuld
als algemene voorwaarde van strafbaarheid, zijn dezelfde omstandigheden relevant die zijn
besproken bij de verweren ten aanzien van de opzet en causaal verband.

2. Als cliënt heeft gehandeld zoals ten laste gelegd, is dit onbedoeld zo geweest. De praktijk
tussen de nekklem als controle techniek en als verwurgingstechniek is dun, zo volgt uit het rapport
van de Inspectie.

3. Cliënt had daarbij, zoals gezegd, tijdens zijn handelingen geen indicatie dat het niet goed ging
met verdachte.

4. Dit was anders in een zaak waarin Uw Hof oordeelde dat er sprake was van aanmerkelijk
onvoorzichtig en onoplettend (maar niet roekeloos) optreden door een beveiliger, vanwege de
omstandigheden, die ik al eerder benoemde: het slachtoffer hem reeds had gezegd geen adem te
kunnen halen, hij de nekklem 16-18 minuten had aangehouden, waarvan de laatste 2-3 minuten het
slachtoffer niet meer bewoog en het slachtoffer volgens omstanders in zijn broek had geplast, kwijlde
en had gespuugd. (BFK: uit eerdere passages in de pleitnota blijkt dat wordt gedoeld op Gerechtshof te
‘s-Gravenhage 2 februari 2012, ECLI:NL:GHSGR:2012:BV2646).

5. Uw Hof oordeelde dat de beveiliger schuld had omdat hij had moeten blijven communiceren
tijdens zijn handeling met het slachtoffer, de nekklem had moeten loslaten toen het verzet staakte
of in ieder geval zich had moeten vergewissen van de toestand van het slachtoffer.

6. Het moge duidelijk zijn, dat van deze omstandigheden in onderhavige zaak geen sprake is.
Cliënt dient dan ook te worden vrijgesproken van de schuld zoals ten laste gelegd in het meest
subsidiaire feit.

7. Ook van schuld als algemene voorwaarde van strafbaarheid is geen sprake. Om die reden dient
cliënt ontslagen te worden van alle rechtsvervolging.

8. Ter onderbouwing hiervan zal ik uit de pleitnota van eerste aanleg voordragen punten 347 t/m
380 en hoofdstuk X: Schuld, tenzij Uw Hof instemt met het als voorgedragen en herhaald/ingelast
beschouwen van deze tekst en dat ook als zodanig op zal nemen in het proces-verbaal van de
zitting.

9. In de kern komt het erop neer dat cliënt heeft gehandeld naar eer en geweten zoals hem is
aangeleerd. Op geen enkel moment waren er omstandigheden op basis waarvan hij zich kon of
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moest beseffen dat zijn handelingen onrechtmatig waren.

10. Daardoor verkeerde hij in de gerechtvaardigde veronderstelling dat hij handelde conform zijn
wettelijke bevoegdheden. Met andere woorden: er is in dat geval sprake van verontschuldigbare
dwaling, omdat hij in een verontschuldigbare onbewustheid handelde ten aanzien van de
ongeoorloofdheid van de hem verweten gedragingen.

11. Het onderwijs en de training voor politieagenten schiet al jaren te kort. Het feit dat de
opleiding en training van agenten is aangepast naar aanleiding van dit incident is bewijzend voor
het standpunt dat cliënt onvoldoende was getraind voor deze situatie.

12. De rechtbank heeft dit onbesproken gelaten in het vonnis, terwijl dit, indien wordt gekomen
tot bewezenverklaring, toch wel de kern raakt van de onrust die is ontstaan bij agenten als gevolg
van deze zaak.

13. De opleiding en training is inmiddels aangepast, maar nog steeds onvoldoende. Ook wordt
getraind op het herkennen van de signalen die duiden op EDS of restraint asphyxia. Het optreden
gedurende echter voordat er controle is niet anders worden; een aanhouding kan immers niet
worden afgebroken omdat de verdachte niet wil meewerken. Agenten worden dan geacht om door
te gaan in de strijd, ook al doen ze dan met risico voor hun eigen lijf.

14. Als ze dat dan doen en ze doen dat zoals getraind, zoals van hen kan worden verwacht, dan
past in ons strafrecht geen veroordeling en (dus) geen straf.’

120. Uit het proces-verbaal van het onderzoek ter terechtzitting in hoger beroep van 1, 3, 8, 9 en
10 april 2019 (p. 21) blijkt dat het hof heeft ingestemd met het als voorgehouden beschouwen van
de in de pleitaantekeningen genoemde onderdelen van het pleidooi in eerste aanleg. De
randnummers 347 t/m 380 van de pleitnota in eerste aanleg betreffen de aansprakelijkheid en
verantwoordelijkheid van de Staat inzake het verzorgen van het politieonderwijs. Dat deel houdt
het volgende in (met weglating van voetnoten):

‘V.III Tekortkoming van de Staat

347. DH01 en DH02 zijn in dienst van de centrale overheid. Op die centrale overheid rust een
uitdrukkelijke wettelijke plicht om zorg te dragen voor een constante, grondige opleiding,
training en toetsing van zijn agenten, in het bijzonder op het gebied van geweldgebruik.

348. In het nationale recht is deze plicht onder meer vastgelegd in de Politiewet en in het Besluit
bewapening en uitrusting politie.

349. In het internationale recht is deze verplichting expliciet verankerd in de Basic Principles on the
Use of Force and Firearms by Law Enforcement Officials van de Verenigde Naties. En in art. 2 en 3
van het EVRM wordt deze plicht door het Europese Hof ingelezen.

350. Het dossier wijst uit dat de Staat in deze plicht tot constante en grondige opleiding, training
en toetsing van DH01 en DH02 is tekortgeschoten. Eventuele fouten bij het optreden van DH01 en
DH02 die daarvan het gevolg zijn, komen daarom bij uitstek voor rekening van de Staat.

351. Ter onderbouwing daarvan zetten wij hierna uiteen:

i. dat het IBT-onderwijs van politieagenten (waarin aanhoudingstechnieken onderwezen moeten
worden) al lange tijd ernstige en structurele tekortkomingen kent;

ii. dat ook DH01 en DH02 onvoldoende onderwijs op het gebied van aanhoudingstechnieken
hebben gekregen;

iii. dat deze tekortkomingen in het onderwijs gevolgen hebben voor de (on)mogelijkheid om
correct geweldgebruik te kunnen toepassen bij een complexe aanhouding, zoals een
groepsaanhouding met hevig verzet die in de situatie van [slachtoffer] aan de orde was, en;

iv. dat eventuele fouten bij het optreden van DH01 en DH02 - voor zover daarvan al sprake is
geweest - aan die tekortkomingen op organisatorisch niveau zijn te wijten.

Ad (i) Algemene tekortkomingen in het IBT-onderwijs

352. Het is een feit van algemene bekendheid dat er problemen zijn bij het IBT-onderwijs aan
Nederlandse politieagenten. Er is al jaren te weinig tijd en gelegenheid voor deugdelijke training
op het gebied van aanhoudingsvaardigheden en geweldgebruik.
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353. In het rapport Politiële bewapening in perspectief tekende het WODC al in 2012 op dat agenten
wijdverbreid klaagden over deze gebrekkige training. Volgens het WODC was “het achterstallig
onderhoud’’ door de Minister onderkend en werd er gewerkt aan verbetering op dit punt.

354. In het licht van die toegezegde verbetering is het wrang dat een wetenschappelijke studie
drie jaar later opnieuw constateerde dat er te weinig trainingsmogelijkheden waren voor
politieambtenaren, en dat de training nauwelijks aansloot bij de praktijk. Er werd geadviseerd om
politieprestaties te verbeteren door vaker te trainen, realistischer te trainen en te trainen met
vaardigheden gebaseerd op instinctieve reacties.

355. Verbazingwekkend genoeg concludeerde de Inspectie Veiligheid en Justitie een jaar later
opnieuw dat onder docenten van alle organisaties consensus bestond dat er méér getraind moest
worden. Volgens al deze docenten was het aantal onderhoudsuren te weinig om complexe
technieken - zoals een nekklem - te onderhouden dan wel aan te leren. Ook werd geconcludeerd
dat het belang van regievoering in situaties van ongeorganiseerd groepsoptreden in het
onderwijs nauwelijks aan de orde kwam.

356. Maar liefst acht IBT-docenten die in deze zaak zijn gehoord bevestigen dat politieagenten de
afgelopen jaren veel te weinig AZV-training hebben gekregen. Zij geven ook aan dat er te weinig
wordt getraind om bij complexe situaties iemand onder controle te kunnen brengen.

357. Tot zover over de gebreken in het IBT-onderwijs in algemene zin.

Ad (ii) Tekortkomingen in het IBT-onderwijs van DH01 en DH02

358. Uit de stukken blijkt vervolgens ondubbelzinnig dat óók DH01 en DH02 in de jaren
voorafgaand aan het incident nauwelijks tot geen AZV-training hebben gehad. In 2015 niet; in
2014 één dag, en in 2013 ook één dag.

359. DH02 verklaarde naar aanleiding van de vraag hoeveel uur hij het afgelopen jaar in
aanhoudingsvaardigheden had getraind:

“A: Dat weet ik niet. Vorig jaar heb ik één IBT-dag gehad. Misschien vijf of zes uur. (..) Als u vraagt of ik
meer uren zou willen trainen, ja. Het liefst zou ik elke week een trainingsmoment willen hebben.”

360. Dat DH01 en DH02 geen constante en grondige training hebben gehad staat verder ook niet
ter discussie. Het is door de Korpschef erkend, waar hij (bijvoorbeeld) in de disciplinaire besluiten
schreef:

“Niet ter discussie staat dat de Integrale Beroepsvaardigheden Training (IBT) afgelopen jaren
onvoldoende is gegeven.”

361. Soortgelijk was de conclusie van de Commissie van Advies in Disciplinaire Zaken (CADZ), die
met betrekking tot DH01 schreef dat:

“- (…) de lessen BLS en E.H.B.O. onvoldoende zijn gegeven.

(…)

- (..) de afgelopen jaren amper feitelijk op aanhoudingsvaardigheden is getraind. Het aanhouden van
een verzettende verdachte door meer dan twee politieagenten werd niet getraind

- De effecten van stress, waaronder het afnemen van de fijne motoriek en kokervisie. Dit kan, zeker bij
beperkte training, een direct effect hebben op het handelen.’’

362. Ten aanzien van DH02 oordeelde de CADZ identiek, en werd daaraan nog toegevoegd:

“Betrokkene is onvoldoende getraind op aanhoudingsvaardigheden,”

Ad (iii) Gevolgen van gebrekkig IBT-onderwijs

363. De vraag is wat de effecten zijn van deze gebreken binnen de centrale overheid.

364. Ook daarover kan geen onduidelijkheid bestaan.

365. Al decennialang is bekend dat grondige training van politieagenten op het gebied van
geweldgebruik essentieel is voor correct geweldgebruik in de praktijk. De Commissie Heijder
concludeerde dat politiegeweld plaatsvindt in complexe situaties, zodat vaak niet redelijk is om
daarover achteraf een afkeurend oordeel te vellen. Als er al iets kon worden gedaan om fouten te
voorkomen, was dat volgens de Commissie Heijder vooral opleiding, permanente training en
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oefening.

366. Ook recente wetenschappelijke onderzoeken benadrukken keer op keer dat opleiding,
training en oefening cruciaal zijn voor goed geweldgebruik door politieagenten in de praktijk. Is
dat er niet, dan neemt het risico op menselijke fouten exponentieel toe.

Ad (iv) Eventuele fouten: het gevolg van tekortkomingen op organisatorisch niveau

367. Voor zover DH01 en DH02 al fouten zouden hebben begaan bij hun (goedbedoelde)
geweldgebruik tijdens de aanhouding van [slachtoffer] , is dat dus niet zozeer aan hen te wijten,
als wel aan organisatorische tekortkomingen op Staatsniveau.

368. Prof. Naeyé benadrukt in zijn rapport dat in het IBT-onderwijs nadrukkelijker aandacht moet
worden geschonken aan het voeren van regie met betrekking tot geweldgebruik in
groepsverband. Deskundige Martens verklaarde bij de Rechter-Commissaris dat een
groepsaanhouding überhaupt niet wordt getoetst. En deskundige Leukfeldt verklaarde dat pas
naar aanleiding van deze zaak een les item ‘FCBB in meertallen’ in het IBT-onderwijs is
geïntroduceerd.

369. Ook dr. Timmer is buitengewoon kritisch over het gebrek aan IBT-training en de betekenis
daarvan voor deze zaak (onderstreping TK/CS):

“Geen van allen [DH01 t/m DH05] komt ook maar in de buurt van de wettelijk verplichte 32 uur per
politieambtenaar per jaar. Het lijdt geen twijfel dat dit niet alleen geldt voor de politie-eenheid Den Haag,
maar ook voor de politie in de rest van Nederland. Daarmee moeten wij vaststellen dat de Nederlandse
politieorganisatie er vooralsnog niet in slaagt om het doel van de wetgever namelijk om door middel van
het vereiste van geoefendheid (artikel 4 van de Ambtsinstructie 1994) alle politieambtenaren
daadwerkelijk vaardig in het gebruik van hun geweldbevoegdheden hun politietaak te laten uitvoeren.
De vijf verdachte politieambtenaren ontbrak het kennelijk aan de door de wetgever bedoelde
vaardigheden, maar daarnaast ook aan voldoende kundige leiding om binnen de gegeven context de
lastige aanhouding van de zich hevig verzettende [slachtoffer] adequaat en veilig uit te voeren en af te
wikkelen mede in de zin van (het organiseren van) adequate zorgverlening voor de aangehouden
verdachte.”

370. Dr. Timmer concludeert (onderstreping TK/CS):

“Mede naar aanleiding van het overlijden [slachtoffer] moeten wij nu vaststellen dat politieambtenaren
weliswaar hun toetsen hebben gehaald en dus gecertificeerd zijn, maar in diezelfde periode niet
(voldoende) hebben getraind en dus formeel wel bevoegd maar feitelijk niet vaardig zijn in het
toepassen van geweldbevoegdheden in de uitvoering van de politietaak én in het geven van leiding
daaraan.”

371. Als we dit allemaal overzien valt goed te begrijpen dat de vervolging van DH01 en DH02 tot
emotionele reacties binnen de Nationale Politie heeft geleid. Ook is invoelbaar dat in de media
verontwaardigd is gereageerd op de gebrekkige training en opleiding van politieagenten.

372. De Politiebond ACP acht de structurele opleidingsgebreken inmiddels zó zorgwekkend dat zij
de Inspectie SZW heeft gevraagd om in te grijpen. ACP-voorzitter Van de Kamp lichtte dat als volgt
toe:

“Agenten kunnen worden vervolgd als zij zich genoodzaakt zien geweld te gebruiken. Als die vervolging
het gevolg is van gebrekkige training, dan is dat heel kwalijk. De werkgever hoort voor zijn
medewerkers te gaan staan en is verplicht om hen in staat te stellen voldoende en adequaat te trainen.
De trainingen moeten in de praktijk zo snel mogelijk naar de afgesproken 42 uur.”

373. De Inspectie SZW is daadwerkelijk een onderzoek gestart.

374. Edelachtbaar College, agenten zijn Rijksambtenaren. Zij vervullen een overheidstaak. Dat
doen zij naar eer en geweten. Maar zij zijn daarbij wel afhankelijk van de opleiding en training die
de Staat hen verplicht is te geven. Als die opleiding en training gebrekkig zijn, maar je als agent
wél in persoon door de Staat wordt vervolgd wanneer je naar vermogen je werk hebt gedaan,
voelt dat allesbehalve rechtvaardig.

375. Organisatorische gebreken op Staatsniveau worden op deze manier afgewenteld op de
mensen die het laagst in de organisatie staan, en met hun voeten in de modder moeten opereren.
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Zij lopen nu de risico’s, en zij worden nu verantwoordelijk gehouden als het fout gaat. Zo is het
strafrecht niet bedoeld.

376. Het Hof dat in de art. 12-procedure naar deze zaak keek leek daar ook naar te hinten, waar
het tot afwijzing van het beklag concludeerde, maar ten overvloede wel refereerde aan de
mogelijke “civielrechtelijke aansprakelijkheid van de Staat”.

377. DH01 en DH02 hebben naar eer en geweten gehandeld. Zij hebben naar beste kunnen
geprobeerd om [slachtoffer] aan te houden. Om zijn verzet te beëindigen hebben zij
controletechnieken gebruikt die hen zijn aangeleerd, en pijnprikkels toegepast zoals hen in hun
opleiding is onderwezen. Wij komen daar later nog uitvoerig op terug.

378. De verdediging stelt zich op het standpunt dat DH01 en DH02 proportioneel geweld hebben
gebruikt. Zij stelt zich ook op het standpunt dat [slachtoffer] niet door foutief aangewend
politiegeweld om het leven is gekomen.

379. Maar als er in deze situatie - van een moeizaam verlopende aanhouding met meerdere
agenten, tegen een zich hevig verzettende verdachte - iemand een verwijt valt te maken, is dat
de Staat zelf.

380. Die Staat was immers verplicht zijn politieagenten naar behoren op te leiden en te trainen
voor dit soort situaties. Dat heeft hij niet gedaan. Het verwijt van gebrekkig toegepaste
aanhoudingstechnieken (en onvoldoende oog voor de risico’s daarvan), treft dan ook niet primair
de twee agenten die als gevolg van hun tekortschietende opleiding en training niet meer of beter
konden doen dan zij hebben gedaan, maar de centrale overheid zélf.’

121. Hoofdstuk X van het in eerste aanleg gehouden pleidooi houdt het volgende in (met
weglating van voetnoten):

‘X. Geen schuld

634. Reeds vanwege hetgeen is aangevoerd bij het rechtmatigheidsverweer, kan ook geen sprake
zijn van culpa zoals opgenomen in art. 308 Sr. De wederrechtelijkheid maakt namelijk onderdeel uit
van deze schuld.

635. Maar ook als Uw Rechtbank het standpunt dat cliënten rechtmatig hebben gehandeld niet
(volledig) volgt blijkt uit het voorgaande - en dan met name de verklaringen van cliënten in
combinatie met de verklaringen van de IBT-docenten die zijn gehoord bij de rechter-commissaris
en de beelden - dat cliënten hebben gehandeld zoals zij zijn opgeleid en getraind.

636. DH01 en DH02 verkeerden dan ook in de gerechtvaardigde veronderstelling dat zij handelden
conform hun wettelijke bevoegdheden. Met andere woorden: er is sprake van verontschuldigbare
dwaling omdat zij in een verontschuldigbare onbewustheid handelden ten aanzien van de
ongeoorloofdheid van de hen verweten gedragingen. Zij mochten immers in redelijkheid
vertrouwen op de training, advisering en begeleiding door IBT-docenten.

637. Op het moment dat agenten naar eer, geweten en kunnen hebben gehandeld, past geen
vaststelling van schuld in de zin van verwijtbaarheid (en dus zeker niet in de zin van culpa). Dat is
met andere beroepsgroepen niet anders.

638. Betrekt U het voor één moment eens op U zelf.

639. Stelt U zich als Officier van Justitie voor dat U iemand laat aanhouden op basis van Uw
beoordeling en interpretatie van het dossier, maar die persoon wordt achteraf vrijgesproken. Wat
als U dan zou worden vervolgd voor wederrechtelijke vrijheidsberoving?

640. En stelt U zich voor dat U als rechter een verdachte veroordeelt voor een feit dat reeds was
verjaard, zo blijkt in hoger beroep of wellicht pas in cassatie. Stelt U zich eens voor dat U dan zou
worden vervolgd voor wederrechtelijke vrijheidsberoving.

641. Wie zou er dan nog als Officier van Justitie durven te vervolgen? En wie durft er als rechter
dan nog te veroordelen?

642. Wie wil überhaupt nog rechter of Officier van Justitie worden als je persoonlijk een
strafrechtelijk risico loopt, terwijl je je werk doet zo goed als je kan?

643. Dat is precies de reden dat deze zaak zo leeft bij de politieagenten die op straat hun werk
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moeten verrichten.

644. Zij moeten erop kunnen vertrouwen dat als zij naar eer en geweten hun werk doen, zoals zij
zijn opgeleid en getraind, zij niet het risico lopen om te worden vervolgd en veroordeeld. Dat is in
strijd met het karakter van ons strafrecht, dat niet alleen een daadstrafrecht is, maar ook een
schuldstrafrecht. Dat houdt in dat er pas mag worden gestraft als er ook een zekere schuld bij de
verdachte is vastgesteld.

645. Om die reden is er een buitenwettelijke strafuitsluitingsgrond die in dit soort gevallen heeft te
gelden: afwezigheid van alle schuld. Anders dan het begrip afwezigheid van alle schuld zou doen
vermoeden, gaat het hier om een redelijkheidstoetsing. Kan het handelen de verdachte in
redelijkheid strafrechtelijk worden verweten?

646. In deze zaak luidt het antwoord zonder twijfel ‘‘nee”. In redelijkheid kan geen schuld in de zin
van verwijtbaarheid worden vastgesteld bij DH01 en DH02 ten aanzien van hun optreden. Om die
reden kan ook geen veroordeling van hen volgen.’

122. De steller van het middel vermeldt dat De Hullu in de context van art. 42 Sr aangeeft dat het
erop aankomt of de verdachte een redelijke, verantwoorde keuze heeft gemaakt; een optimale
keuze is niet vereist.70 En dat bij een verontschuldigbare verkeerde keuze een beroep op
afwezigheid van alle schuld kan worden gedaan, waarbij een redelijkheidstoetsing voorop staat.
In dat verband zou betekenis kunnen toekomen aan de redelijkheid van de interpretatie van de
wet en de mate waarin de verdachte kon voorzien dat zijn gedrag strafbaar was. In dat licht zou
’s hofs verwerping van het beroep op afwezigheid van alle schuld met de enkele overweging dat
sprake is van ‘verwijtbaar niet proportioneel handelen’ niet begrijpelijk en toereikend gemotiveerd
zijn. De steller van het middel attendeert er daarbij op dat het hof heeft overwogen dat de
verdachte oprecht de intentie had om het goede te doen, terwijl zijn onderwijs en de training
mogelijk tekortschoten. Het enkele gegeven dat de verdachte met zijn handelen volgens het hof
bewust het risico van schade bij [slachtoffer] in het leven heeft geroepen zou tegen die
achtergrond niet voldoende zijn om hem een beroep op verontschuldigbare dwaling te ontzeggen.
Die omstandigheid zou namelijk onverlet laten dat de verdachte meende en mocht menen met zijn
handelen binnen de grenzen van het toelaatbare te blijven, ofwel omdat hij dwaalde over de
toegepaste techniek (namelijk een verwurgingstechniek in plaats van de door de verdachte
ervaren controletechniek) ofwel omdat hij ervan uitging dat de voortgezette toepassing van die
techniek binnen de proportionaliteitsgrens bleef. Een combinatie van dwaling omtrent de feitelijk
door de verdachte toegepaste techniek en omtrent de juridische toelaatbaarheid daarvan zou
door ’s hofs overwegingen evenmin worden uitgesloten. Dat motiveringsgebrek zou temeer
klemmen nu het in deze zaak zou gaan om een aangeleerde en veelvuldig door de politie
toegepaste techniek, zodat bezwaarlijk zou zijn in te zien hoe de verdachte had kunnen voorzien
dat zijn handelen een strafbaar feit zou opleveren.

123. Afwezigheid van alle schuld is een ongeschreven strafuitsluitingsgrond. Uit jurisprudentie van
Uw Raad kan worden afgeleid dat afwezigheid van alle schuld zich in een aantal vormen kan
voordoen. Van afwezigheid van alle schuld kan in de eerste plaats sprake zijn als de verdachte
verontschuldigbaar heeft gedwaald in de feiten. Van afwezigheid van alle schuld kan in de tweede
plaats sprake zijn bij verontschuldigbare dwaling ten aanzien van de wederrechtelijkheid van het
bewezenverklaarde. Daarvoor is volgens Uw Raad vereist ‘dat aannemelijk is dat de verdachte
heeft gehandeld in een verontschuldigbare onbewustheid ten aanzien van de ongeoorloofdheid
van de hem verweten gedraging. Van een zodanige onbewustheid kan slechts sprake zijn, indien
de verdachte ten tijde van het begaan van het feit in de overtuiging verkeerde dat zijn gedraging
niet ongeoorloofd was.’71Een derde vorm van afwezigheid van alle schuld is de ‘verontschuldigbare
onmacht’; een vierde vorm het ‘voldaan hebben aan de gestelde eisen’ oftewel de ‘maximaal te
vergen zorg’.72

124. Uit de toelichting op het middel kan worden afgeleid dat de steller het (in hoger beroep)
gevoerde verweer mogelijk aldus leest dat zowel geklaagd is over verontschuldigbare dwaling in
de feiten (in het bijzonder over de toegepaste techniek) als over verontschuldigbare dwaling in de
geoorloofdheid van de aan de verdachte verweten gedragingen. Uit ’s hofs overwegingen volgt
dat het hof het verweer heeft opgevat als een beroep op verontschuldigbare rechtsdwaling; de
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verdachte zou in de gerechtvaardigde veronderstelling hebben verkeerd ‘dat hij handelde conform
zijn wettelijke bevoegdheden’ (ov. 122). Daarbij is het verweer volgens het hof gebaseerd op ‘het
tekort schieten van opleiding en training van politieagenten’. Die interpretatie komt niet
onbegrijpelijk voor.73

125. Ik wijs er daarbij nog op dat het beroep op dwaling in de toegepaste techniek reeds aan de
orde is gekomen bij het bewijs van de tenlastegelegde mishandeling. Het hof heeft in het kader
van de bewijsvoering overwogen dat het de verklaring van DH01 passeert ‘dat hij nimmer een
nekklem heeft aangezet (in de zin van met kracht aantrekken), maar slechts een hoofdklem heeft
toegepast’ (ov. 65). Het hof overweegt dat op de beelden ‘duidelijk een krachtig aangezette klem
om de nek te zien’ is. In deze en andere onderdelen van de bewijsvoering ligt besloten dat het hof
ervan uit is gegaan dat de verdachte niet heeft gedwaald in de door hem toegepaste techniek. Bij
de bespreking van het eerste middel heb ik aangegeven dat voor zover in (andere onderdelen
van) het pleidooi een bestrijding besloten ligt van het opzet op de bewezenverklaarde
mishandeling, deze bestrijding naar het mij voorkomt haar weerlegging vindt in ’s hofs
bewijsvoering.

126. Het beroep op verontschuldigbare rechtsdwaling is, zo begrijp ik, gebaseerd op de gedachte
dat de verdachte verontschuldigbaar heeft gemeend dat hij de nekklem mocht voortzetten
gedurende de door het hof vastgestelde periode. De verontschuldigbaarheid wordt daarbij – als
gezegd – onderbouwd met het tekortschieten van de opleiding van agenten.

127. Daarmee wijkt de onderbouwing van het beroep op verontschuldigbare rechtsdwaling af van
de gebruikelijke onderbouwing. Veelal wordt een beroep gedaan op ingewonnen adviezen.74 De
Hullu spreekt over deze gevallen als ‘verreweg het belangrijkste type waarin een beroep op
rechtsdwaling ook daadwerkelijk succes kan hebben omdat verontschuldigbaarheid van de
dwaling kan worden aangenomen’.75 Daarmee is niet gezegd dat een beroep op rechtsdwaling per
definitie dient te falen als de verdachte geen advies heeft ingewonnen van een ‘persoon of
instantie, aan wie zodanig gezag valt toe te kennen dat de verdachte in redelijkheid op de
deugdelijkheid van het advies mocht vertrouwen’.76 Borgers heeft verdedigd ‘dat de plicht tot het
inwinnen van advies niet (zou) moeten worden verabsoluteerd’.77 Bij vage normen zou echter wel
vertrekpunt zijn ‘dat de verdachte zich moet hebben ingespannen om de betekenis van de norm te
achterhalen’. De maatstaf zou moeten zijn ‘of de verdachte, in de concrete omstandigheden, is
uitgegaan van een redelijke interpretatie van de wet’. Ook in deze benadering blijft naar het mij
voorkomt evenwel van belang of zich omstandigheden hebben voorgedaan die maken dat de
verdachte er in redelijkheid op heeft kunnen vertrouwen dat zijn handelen geoorloofd was. Te
denken valt aan oordelen over vergelijkbare feitenconstellaties in andere procedures, van rechters
of andere autoriteiten.78

128. De omstandigheid dat de opleiding van agenten tekortschoot brengt, zo meen ik met het hof
(ov. 123), niet mee dat de verdachte verontschuldigbaar heeft gedwaald omtrent de grenzen van
zijn wettelijke bevoegdheden.79 Die omstandigheid wijst er juist op dat de verdachte door zijn
opleiding niet in de veronderstelling kan zijn komen te verkeren dat de wijze van toepassing van
de nekklem in deze omstandigheden proportioneel was. Ik wijs er in dit verband op dat in de
pleitnota in eerste aanleg is aangevoerd dat DH01 en DH02 in de jaren voorafgaand aan het
incident nauwelijks tot geen AZV-training80 hebben gehad (randnummer 358) en dat het
aanhouden van een zich verzettende verdachte door meer dan twee politieagenten niet werd
getraind (randnummer 361, 368). Het tekortschieten van de opleiding bij de toepassing van een
geweldstechniek zal voor de betrokkene in het algemeen aanleiding dienen te zijn om
terughoudender te zijn met de (wijze van) inzet van de betreffende techniek.81

129. Ten overvloede merk ik op dat ook als de verdachte door zijn opleiding wel in de
veronderstelling zou zijn komen te verkeren dat de krachtige omklemming van de nek gedurende
de periode waarin hij deze toepaste proportioneel was, dat nog niet betekent dat een beroep op
verontschuldigbare rechtsdwaling in een benadering die daar wat meer ruimte voor laat zou
dienen te slagen. Het hof stelt in het ‘toetsingskader’ nadrukkelijk en terecht voorop dat het
oordeel omtrent de vraag of de grenzen van proportionaliteit en subsidiariteit overschreden zijn ‘is
voorbehouden aan de strafrechter’ (ov. 23). Het oordeel over de proportionaliteit en subsidiariteit
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van geweldstoepassing is sterk met de feiten verweven; de verantwoordelijkheid van degene die
het geweld toepast voor de afweging daarvan staat daarbij centraal.82

130. De steller van het middel attendeert nog op ’s hofs overweging in het kader van de
strafmotivering, inhoudend dat het er niet aan twijfelt dat de verdachte oprecht de intentie heeft
gehad het goede te doen (ov. 130). Uit die overweging kan worden afgeleid dat het hof
aannemelijk acht dat de verdachte heeft gedwaald in de geoorloofdheid van zijn handelen. Het hof
heeft het beroep op afwezigheid van alle schuld verworpen omdat het van oordeel is dat de
dwaling niet verontschuldigbaar is. Dat het om een aangeleerde en door de politie veelvuldig
gebruikte techniek gaat, is evenmin in strijd met ’s hofs oordeel. In ’s hofs overwegingen ligt
besloten dat het toepassing van de nekklem als zodanig niet onrechtmatig acht.

131. Al met al meen ik dat het hof het gevoerde verweer toereikend gemotiveerd heeft verworpen.

132. Het derde middel faalt.

Het vierde namens de verdachte voorgestelde middel

133. Het vierde middel houdt verband met het voorstel van Wet geweldsaanwending
opsporingsambtenaar.83 De steller van het middel meent dat bij aanvaarding en inwerkingtreding
van deze wet voordat Uw Raad arrest wijst, sprake is van verandering van wetgeving als gevolg
waarvan voor de verdachte gunstiger bepalingen in zijn zaak zouden moeten worden toegepast.
Dit wetsvoorstel zou twee voor de verdachte gunstige wijzigingen inhouden. In de eerste plaats
zou, bij aanvaarding en inwerkingtreding van het wetsvoorstel, niet meer vervolgd en veroordeeld
kunnen worden ter zake van art. 300, derde lid, Sr, maar hoogstens wegens art. 372 (nieuw) Sr,
welk delict minder ernstig is en een lagere strafbedreiging kent. In de tweede plaats zou de
verdachte zich na aanvaarding en inwerkingtreding van deze wet hebben kunnen beroepen op de
nieuwe strafuitsluitingsgrond van art. 42, tweede lid, Sr.

134. Dat de parlementaire behandeling van een wetsvoorstel niet is afgerond, kan reden zijn om
bespreking van een klacht die op aanvaarding en inwerkingtreding van dat wetsvoorstel
vooruitloopt achterwege te laten.84 Het wetsvoorstel waar dit vierde middel verband mee houdt, is
evenwel reeds aanhangig bij de Eerste Kamer. De Eerste Kamer heeft op 29 september 2020 een
Eindverslag uitgebracht.85 De kans dat de Eerste Kamer tot stemming overgaat voordat Uw Raad
beslist is derhalve reëel. Los daarvan komt het in deze zaak niet wenselijk voor als, in het geval
Uw Raad het cassatieberoep zou verwerpen en het wetsvoorstel kort daarna zou worden
aangenomen, over de veroordeling de schaduw zou komen te hangen dat het in cassatie anders
was gelopen als de Eerste Kamer meer haast had gemaakt. Daarom bespreek ik (beide
onderdelen van) het middel inhoudelijk.

135. Het wetsvoorstel wil een lid aan art. 42 Sr toevoegen.86 Dat luidt als volgt:

‘2. Niet strafbaar is de ambtenaar die in de rechtmatige uitoefening van zijn taak en in
overeenstemming met zijn geweldsinstructie geweld gebruikt.’

136. Het wetsvoorstel bevat verder onder meer een nieuwe strafbaarstelling. Die luidt als volgt:

‘Artikel 372

De ambtenaar aan wie bij of krachtens artikel 7, eerste, achtste of negende lid, van de Politiewet
2012 of artikel 6, eerste lid, van de Wet op de bijzondere opsporingsdiensten de bevoegdheid
geweld te gebruiken is toegekend en aan wiens schuld het te wijten is dat hij het in zijn
geweldsinstructie bepaalde schendt, wordt gestraft:

1°. met gevangenisstraf van ten hoogste een jaar of geldboete van de vierde categorie, indien het
feit enig lichamelijk letsel ten gevolge heeft;

2°. met gevangenisstraf van ten hoogste twee jaren of geldboete van de vierde categorie, indien
het feit zwaar lichamelijk letsel ten gevolge heeft;

3°. met gevangenisstraf van ten hoogste drie jaren of geldboete van de vierde categorie, indien
het feit de dood ten gevolge heeft.’

137. In de memorie van toelichting zijn deze voorgestelde wijzigingen (onder meer) als volgt
toegelicht:87
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2.1

‘1. Inleiding

Dit voorstel van wet introduceert een wettelijk kader voor de beoordeling van
geweldsaanwendingen door opsporingsambtenaren. Het voorziet daartoe in twee nieuwe
bepalingen in het Wetboek van Strafrecht en een nieuwe titel in het Wetboek van Strafvordering.
Ten eerste wordt voorgesteld in het Wetboek van Strafrecht op te nemen een specifieke
strafuitsluitingsgrond voor opsporingsambtenaren die geweld hebben toegepast in de rechtmatige
uitoefening van hun taak en daarbij hebben gehandeld overeenkomstig de geldende regels.
Daarbij kan in het bijzonder gedacht worden aan de Ambtsinstructie voor de politie, de Koninklijke
marechaussee en andere opsporingsambtenaren (hierna: de Ambtsinstructie). Ten tweede
voorziet het voorstel in een strafbaarstelling van overtreding van de geweldsinstructie.’ (p. 1)

'2. Geweldgebruik opsporingsambtenaren

Geweldsbevoegdheid

De politie heeft ingevolge artikel 3 Politiewet 2012 tot taak het handhaven van de rechtsorde en
het verlenen van hulp aan hen die deze behoeven. Om deze taak naar behoren te kunnen
uitoefenen, is het gebruik van geweld soms noodzakelijk. Dit hoort bij het daadkrachtige optreden
dat van de politie wordt verlangd. Zij mag ingevolge artikel 7, eerste lid, Politiewet 2012 geweld
gebruiken wanneer het daarmee beoogde doel dit rechtvaardigt en het doel niet op een andere
manier kan worden bereikt. Dit betekent dat het optreden van de politie moet getuigen van
terughoudendheid bij het gebruik van geweld. Geweld mag slechts worden aangewend wanneer
in het gegeven geval andere, minder ingrijpende middelen niet toereikend zijn. Daarnaast dient de
wijze waarop geweld wordt gebruikt ingevolge artikel 7, vijfde lid, Politiewet 2012 altijd
proportioneel te zijn: het geweld moet in verhouding tot het beoogde doel redelijk en gematigd
zijn. Hierbij dient te worden bedacht dat het in eerste instantie veelal de opsporingsambtenaar
zelf is die deze afweging in een concreet geval, vaak onder grote tijdsdruk, zal moeten maken. In
de praktijk van alle dag hebben bijna alle opsporingsambtenaren regelmatig te maken met, soms
ernstig, geweld. In deze situaties moet snel en effectief kunnen worden opgetreden. Daarbij moet
voortdurend de afweging worden gemaakt op welke wijze het beste kan worden opgetreden en
welke geweldmiddelen daarbij eventueel kunnen worden gebruikt. Dat kan bijvoorbeeld de
wapenstok of pepperspray zijn, maar ook het vuurwapen. De noodzaak om te kiezen voor een
bepaald geweldmiddel moet steeds worden afgezet tegen de mogelijkheid van een geweldloos
alternatief of een ander minder ingrijpend geweldmiddel.’ (p. 4)

‘2.3 Vervolging van opsporingsambtenaren

De opsporingsambtenaar die in de uitoefening van zijn functie geweld gebruikt, kan met zijn
handelen de delictsomschrijving van een geweldsdelict als mishandeling of doodslag vervullen.
Gevolg hiervan is dat hij als verdachte in het strafrecht kan worden aangemerkt. De
opsporingsambtenaar is echter niet alleen bevoegd om geweld te gebruiken in de uitoefening van
zijn maatschappelijke taak, maar in voorkomende gevallen wordt dit ook van hem verwacht. Dit
betekent dat de opsporingsambtenaar zich in een kwetsbare positie bevindt. Waar een ander bij
gevaarlijke situaties kan terugtreden om te voorkomen dat hij geweld zal moeten gebruiken om
zichzelf te verdedigen, wordt van een opsporingsambtenaar juist verwacht dat hij in die situatie
optreedt en actie onderneemt. Wanneer vervolgens een (strafrechtelijk) onderzoek naar hem
wordt ingesteld, is dat ingrijpend, biedt het veel onzekerheid en wordt dit door de betrokken
opsporingsambtenaar als belastend ervaren omdat geweldgebruik inherent is aan zijn functie.

Wanneer naar aanleiding van de toepassing van (zwaar) geweld door een opsporingsambtenaar
in de uitoefening van zijn taak, ten gevolge waarvan een slachtoffer is gevallen, meteen wordt
ingezet op het onderzoeken of de ambtenaar zich schuldig heeft gemaakt aan een delict als
(zware) mishandeling of doodslag, wordt onvoldoende rekening gehouden met de speciale positie
die hij inneemt; het handelen van de opsporingsambtenaar in de uitoefening van zijn functie en
binnen de kaders van de wet dient primair in de specifiek voor hem geldende wettelijke context te
worden beoordeeld. De bestaande algemene delictsomschrijvingen zijn onvoldoende toegespitst
op de situaties waarin de opsporingsambtenaar handelt ter uitoefening van de taak waarmee hij
is belast. In het wettelijk stelsel komt deze positie van de opsporingsambtenaar onvoldoende tot
uiting. Om deze reden wordt voorgesteld de speciale positie van de opsporingsambtenaar met dit

1001



4.1

wetsvoorstel in het Wetboek van Strafrecht te verankeren door een specifiek op de
opsporingsambtenaar toegesneden delictsomschrijving te introduceren. (…)

Naar het huidige recht kan de opsporingsambtenaar die wordt vervolgd voor wat betreft het door
hem gebezigde geweld een beroep doen op de in artikel 42 Wetboek van Strafrecht (hierna: Sr)
vervatte strafuitsluitingsgrond. Deze bepaling houdt in dat degene die een strafbaar feit begaat
ter uitvoering van een wettelijk voorschrift niet strafbaar is. Bij de beoordeling van geweld door
opsporingsambtenaren vormen de algemeen taakstellende bepalingen, de artikelen 3 Politiewet
2012 en 3 Wet op de BOD, de bepalingen die de geweldsbevoegdheid bevatten en de artikelen 7,
eerste lid, Politiewet 2012 en 6, eerste lid, Wet op de BOD, samen met de nadere voorschriften
van de Ambtsinstructie het kader. Een hierop toegesneden strafuitsluitingsgrond die recht doet
aan de speciale positie die de opsporingsambtenaar inneemt als handhaver van de rechtsorde en
de bijzondere bevoegdheid die hem toekomt, ontbreekt evenwel. Het is wenselijk dat in een
afzonderlijke strafuitsluitingsgrond de bijzondere taak en bevoegdheid van de
opsporingsambtenaar erkenning vinden en een beoordeling mogelijk wordt gemaakt van het
concrete gedrag van de opsporingsambtenaar tegen de achtergrond van de voor hem geldende
regels. De opsporingsambtenaar mag immers, anders dan zij aan wie geen geweldsbevoegdheid
toekomt, geweld toepassen in de uitoefening van zijn functie en van hem wordt verwacht dat hij
dit ook daadwerkelijk doet wanneer de noodzaak hiertoe bestaat. Voorgesteld wordt om een
bijzondere strafuitsluitingsgrond in het Wetboek van Strafrecht op te nemen waarin wordt
geëxpliciteerd dat de opsporingsambtenaar niet strafbaar is wanneer hij geweld gebruikt in de
rechtmatige uitoefening van zijn taak en in overeenstemming met de geweldsinstructie. Deze
strafuitsluitingsgrond is een logisch complement van de bepalingen die de ambtenaar, onder
voorwaarden, de bevoegdheid toekennen geweld te gebruiken.

Opgemerkt dient te worden dat de strafuitsluitingsgrond slechts aan de orde zal komen wanneer
(toch) wordt vervolgd voor bijvoorbeeld het algemene delict (zware) mishandeling of doodslag. In
het nieuwe stelsel zal een eventuele vervolging zich echter voornamelijk richten op het
voorgestelde kwaliteitsdelict schending van de geweldsinstructie.’ (p. 5-6)

‘4. Strafuitsluitingsgrond

Bestaande toepasselijke strafuitsluitingsgronden

Omdat de politie tot taak heeft de burger te beschermen en hierbij indien nodig geweld te
gebruiken, bevindt de opsporingsambtenaar zich in een kwetsbare positie. Hij kan immers naar
aanleiding van het gebruikte geweld te maken krijgen met strafrechtelijke vervolging. Dit brengt
veel spanning en onzekerheid met zich en kan dientengevolge emotioneel als zwaar worden
ervaren.

Wanneer een opsporingsambtenaar die geweld heeft gebruikt in de uitoefening van zijn taak
wordt vervolgd voor een algemeen geweldsdelict als mishandeling of doodslag, kan hij een beroep
doen op een strafuitsluitingsgrond. Wanneer dit beroep slaagt, wordt hem geen straf opgelegd.
Zijn handelen vervult dan weliswaar de delictsomschrijving, maar dit handelen was, in het geval
van een rechtvaardigingsgrond, gerechtvaardigd of, in het geval van een schulduitsluitingsgrond,
niet verwijtbaar. De meest toepasselijke strafuitsluitingsgrond is vervat in artikel 42 Sr. Onder
omstandigheden kan echter ook een beroep worden gedaan op de artikelen 41 en 43 Sr.

De NOvA stelt dat er geen signalen zijn dat het huidige stelsel van strafuitsluitingsgronden
onvoldoende bescherming zou bieden aan opsporingsambtenaren die in de uitoefening van hun
functie rechtmatig geweld gebruiken. Bij die stand van zaken bestaat dus geen noodzaak om een
bijzondere, op opsporingsambtenaren toegesneden strafuitsluitingsgrond in te voeren. De Rvdr
vraagt zich af in hoeverre de nieuwe strafuitsluitingsgrond daadwerkelijk toegevoegde waarde
heeft ten opzichte van de bestaande rechtvaardigingsgrond van artikel 42 Sr. Ik ben het met de
NOvA eens dat het bestaande stelsel van strafuitsluitingsgronden voldoende rechtsbescherming
biedt aan opsporingsambtenaren die in de rechtmatige uitoefening van hun functie geweld hebben
gebruikt. Ook onder de huidige wetgeving is het uitgangspunt dat een opsporingsambtenaar die
in de uitoefening van zijn taken op grond van de Politiewet en de Ambtsinstructie geweld gebruikt
in beginsel niet wordt gestraft. Zoals de Rvdr terecht stelt, is de opsporingsambtenaar die
rechtmatig geweld heeft gebruikt nu reeds niet strafbaar op grond van artikel 42 Sr. Het opnemen
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in de wet van een speciale strafuitsluitingsgrond heeft dan ook een andere achtergrond. Aan de
opsporingsambtenaar is bij wet de geweldsbevoegdheid toegekend en van hem wordt ook
verwacht hiervan gebruik te maken als dit in een gegeven situatie in verband met de aan hem
toegekende taak noodzakelijk is. Ik acht het daarom aangewezen om complementair aan de
geweldsbevoegdheid ook expliciet in de wet op te nemen dat de opsporingsambtenaar niet
strafbaar is wanneer hij volgens de regels geweld heeft gebruikt. De strafuitsluitingsgronden
waarop de opsporingsambtenaar in de huidige situatie een beroep kan doen, zijn dezelfde
waarop burgers bij de rechter een beroep kunnen doen en deze zijn dus niet op de specifieke
functie en bevoegdheden van de opsporingsambtenaar toegesneden. Daarom wordt voorgesteld
een afzonderlijke strafuitsluitingsgrond voor de opsporingsambtenaar in het Wetboek van
Strafrecht op te nemen. Hieronder zal eerst op de bestaande strafuitsluitingsgronden worden
ingegaan, waarna de specifieke strafuitsluitingsgrond zal worden toegelicht.

Artikel 42 van het Wetboek van Strafrecht

Artikel 42 Sr bepaalt dat niet strafbaar is «hij die een feit begaat ter uitvoering van een wettelijk
voorschrift.» Als wettelijk voorschrift in de zin van artikel 42 Sr worden aangemerkt voorschriften
die een taak of plicht toekennen. De Hullu gaat ervan uit dat ook een voorschrift dat een
bevoegdheid inhoudt als wettelijk voorschrift onder de werking van artikel 42 Sr valt. Hierbij is
echter wel van belang dat het gaat om een «taakstellende» bevoegdheid, die relevant is voor het
te berechten geval (J. De Hullu, Materieel strafrecht, Deventer: Kluwer 2015, p. 339.). Houben merkt
hierover op dat iets dat een bevoegdheid wordt genoemd, een verplichting kan zijn. Vooral
wanneer het gaat om bevoegdheden in het kader van wettelijk opgedragen taken (J.M. Houben,
Artikel 42 Wetboek van Strafrecht, Utrecht 1959, p. 53–55). De handelingen die nodig zijn om de
taak te verrichten, vallen dan onder het bereik van artikel 42 Sr en zijn dus gerechtvaardigd.

Niet alleen wetten in formele zin, maar ook regels van lagere wetgevers, kunnen worden
aangemerkt als wettelijk voorschrift. Van belang hierbij is wel dat de regels openbaar zijn gemaakt
(C. Kelk, Studieboek materieel strafrecht, Deventer: Kluwer 2010, p. 319). Van Bemmelen, De Jong
en Knigge oordelen dat de Ambtsinstructie, die een algemene maatregel van bestuur is en in het
Staatsblad is gepubliceerd, kan worden aangemerkt als wettelijk voorschrift (J.M. Van Bemmelen,
D.H. De Jong & G. Knigge, Ons strafrecht: het materiële strafrecht, Deventer: Kluwer 2003, p. 178).

In de jurisprudentie wordt algemeen aangenomen dat de opsporingsambtenaar die geweld heeft
gebruikt in de rechtmatige uitoefening van zijn functie een beroep kan doen op artikel 42 Sr (zie
ter illustratie Hoog Militair Gerechtshof 6 oktober 1978, NJ 1979, 1; Rb. Den Haag 23 december
2013, ECLI:NL:RBDHA:2013:18257; Rb. Midden-Nederland 31 maart 2014,
ECLI:NL:RBMNE:2014:1217 en Rb. Gelderland 24 oktober 2010, ECLI:NL:RBGEL:2014:6736). Door
de rechter worden de artikelen 3 en 7 van de Politiewet 2012 in samenhang met de
Ambtsinstructie steeds aangemerkt als het toepasselijke wettelijk voorschrift in de zin van artikel
42 Sr.’ (p. 10-12)

‘4.2 Een specifieke strafuitsluitingsgrond

Voorgesteld wordt in aanvulling op het bestaande wettelijke kader te voorzien in een op de positie
en de taak van de opsporingsambtenaar toegesneden specifieke wettelijke strafuitsluitingsgrond
die geweldgebruik conform de geldende regels legitimeert. Dit verduidelijkt ook de speciale positie
die de opsporingsambtenaar inneemt. Als het op het aanwenden van geweld aankomt, komt het
aangewezen voor de regels die voortvloeien uit de toegekende geweldsbevoegdheid in het
afwegingskader voor de strafuitsluitingsgrond centraal te stellen. Juist op dat punt verschilt
immers de beoordeling van de geweldsaanwending met de beoordeling van toegepast geweld
door personen die geen geweldsbevoegdheid hebben.

De afzonderlijke strafuitsluitingsgrond maakt duidelijk dat de opsporingsambtenaar niet strafbaar
is wanneer hij heeft gehandeld in overeenstemming met de regels die voor de uitoefening van zijn
taak zijn vastgesteld. Deze regels zijn voor wat betreft het gebruik van geweld vastgelegd in de
artikelen 3 en 7 Politiewet 2012 en 3 en 6 Wet op de BOD in samenhang met de Ambtsinstructie.
Dit betekent dat getoetst moet worden of de opsporingsambtenaar geweld heeft aangewend
binnen de grenzen die deze regels stellen en dat het optreden voldeed aan de eisen van
proportionaliteit en subsidiariteit. Onder de proportionaliteitseis wordt verstaan de eis van
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evenredigheid tussen doel en middel. Dit betekent dat het middel en de wijze waarop daarvan
gebruik wordt gemaakt in een redelijke verhouding dient te staan tot het daarmee beoogde doel.
Het middel en het gebruik dat hiervan wordt gemaakt, mag niet zwaarder zijn dan wat gelet op
het doel is gerechtvaardigd. Met de subsidiariteiteis wordt bedoeld dat het middel alleen mag
worden gebruikt wanneer het doel niet met een ander, minder ingrijpend middel kan worden
bereikt. Dit betekent dat er geen andere, voor de betrokken burger minder belastende wijze
bestaat om hetzelfde doel te bereiken.

5. Strafbaarstelling schending geweldsinstructie

Zoals hierboven reeds opgemerkt, maken de taken die aan opsporingsambtenaren zijn
opgedragen en het bijbehorende geweldsmonopolie, dat de opsporingsambtenaar een speciale
positie inneemt. Deze positie vindt onvoldoende erkenning wanneer een opsporingsambtenaar
naar aanleiding van door hem in de uitoefening van zijn functie onrechtmatig aangewend geweld
alleen kan worden vervolgd voor hetzelfde delict als waarvoor een persoon zonder
geweldsbevoegdheid die geweld heeft gebruikt zou worden vervolgd. Zij bevinden zich immers
niet in een gelijke situatie.

Wanneer een opsporingsambtenaar in de uitoefening van zijn functie geweld gebruikt en achteraf
uit onderzoek blijkt dat hij zich hierbij niet heeft gehouden aan de regels, neergelegd in de
Politiewet 2012 en de Wet op de BOD in combinatie met de Ambtsinstructie, kan het openbaar
ministerie ertoe besluiten de opsporingsambtenaar te vervolgen. Het huidige Wetboek van
Strafrecht kent voor die vervolging geen andere strafbepalingen dan de algemene
geweldsdelicten. Deze strafbepalingen zijn echter niet altijd passend, ook wanneer materieel wel
de delictsomschrijving wordt vervuld. Uitgangspunt van deze algemene geweldsdelicten als
mishandeling en doodslag is dat het gebruik van geweld verboden is. Dit gaat evenwel niet op
voor de opsporingsambtenaar die onder voorwaarden wel bevoegd is om geweld te gebruiken.
Wanneer bij dit geweldgebruik de regels worden overtreden, kan vervolging en bestraffing van de
opsporingsambtenaar weliswaar op zijn plaats zijn, maar in veel gevallen zal het gelet op de
specifieke situatie waarin de opsporingsambtenaar heeft gehandeld passender zijn om dit te doen
voor een op deze situatie toegesneden delictsomschrijving, een kwaliteitsdelict, dan voor een
algemeen geweldsdelict.

Voorgesteld wordt in het Wetboek van Strafrecht een delictsomschrijving te introduceren,
inhoudende de strafbaarstelling van schending van de geweldsinstructie, wanneer dit aan de
schuld van de opsporingsambtenaar te wijten is. Onder geweldsinstructie wordt verstaan de
algemeen verbindende voorschriften die tot de ambtenaar gerichte instructies bevatten omtrent
het gebruik van geweld. De strafbaarstelling is geformuleerd als een gevolgsdelict, waarbij er een
causaal verband moet zijn tussen het schenden van de geweldsinstructie en het ingetreden
gevolg en de strafmaat toeneemt naarmate het gevolg van het feit ernstiger is.

In het Wetboek van Militair Strafrecht bestaat reeds een vergelijkbare strafbaarstelling. In dat
wetboek is in de artikelen 136 en 137 het overtreden van een dienstvoorschrift door de militair
strafbaar gesteld.

De introductie van een specifiek op opsporingsambtenaren toegesneden strafbaarstelling doet
niet af aan het opportuniteitsbeginsel van het openbaar ministerie. Wanneer het openbaar
ministerie hier aanleiding toe ziet, kan nog steeds de keuze worden gemaakt te vervolgen voor de
algemene geweldsdelicten. De NOvA benadrukt dat deze opportuniteitsafweging kan worden
ondergraven doordat het slachtoffer of de nabestaanden een artikel 12 Sv-procedure starten. Nu
het hof in deze procedure niet alleen kan bevelen dát moet worden vervolgd maar ook voor welke
wettelijke strafbaarstelling de vervolging moet worden ingesteld, verwacht de NOvA dat in een
groot aantal gevallen het gerechtshof alsnog de vervolging onder de algemene geweldsdelicten
zal bevelen. Uitgangspunt is uiteraard dat het aan het hof is om te oordelen in zake de toepassing
van de artikel 12 Sv-procedure. Ik ga er daarbij echter wel vanuit dat het hof zorgvuldig acht zal
slaan op de overwegingen van de wetgever om te komen met een nieuwe strafbaarstelling die
zich specifiek richt op opsporingsambtenaren met een geweldsbevoegdheid. Hier gaat een signaal
vanuit dat vervolging voor deze strafbaarstelling voorop staat. Naar het mij voorkomt zal
vervolging voor een algemeen geweldsdelict niet snel zijn aangewezen. Het is van groot belang
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dat de officier van justitie in zijn beslissing om te vervolgen voor de speciale strafbaarstelling
gedegen en voldoende dragend motiveert waarom er in het specifieke geval niet voor wordt
gekozen te vervolgen voor een algemeen geweldsdelict. De uitkomsten van het feitenonderzoek
zullen bij deze onderbouwing van grote waarde zijn. Een gedegen onderbouwing is ook
noodzakelijk met het oog op het slachtoffer en nabestaanden. Zij moeten goed worden
geïnformeerd. Wanneer het hof ondanks de keuze van de officier van justitie en zijn onderbouwing
hiervan, toch oordeelt dat moet worden vervolgd voor een algemeen geweldsdelict, dan is een
zorgvuldige motivering voor alle betrokkenen op zijn plaats.

De NVvR vraagt in haar advies aandacht voor de wenselijkheid van gelijktijdige vervolging voor het
nieuwe delict en bijvoorbeeld een poging tot doodslag en/of het toebrengen van zwaar lichamelijk
letsel. Met klem zij benadrukt dat het niet de bedoeling is dat gelijktijdig voor het nieuwe delict en
een algemeen geweldsdelict wordt vervolgd. Dit zou in strijd zijn met de achtergrond van de
introductie van het nieuwe delict, namelijk dat het beter dan de algemene geweldsdelicten is
toegespitst op de specifieke situatie waarin de opsporingsambtenaar heeft gehandeld en dat
vervolging voor dit delict daarom meestal passender is.’ (p. 13-15)

‘Artikelsgewijze toelichting 
Artikel I, onderdelen A en B (artikelen 42, tweede lid, en 90novies Sr)

(…)

De voorgestelde strafuitsluitingsgrond strekt mede tot verduidelijking van de strafuitsluitende
werking van de geweldsinstructie die de geweldsbevoegdheid normeert. De geweldsinstructie
wordt in het voorgestelde artikel 90novies Sr gedefinieerd als de bij of krachtens de Politiewet
2012 en de Wet op de BOD gegeven schriftelijke regels van algemene strekking die tot de
ambtenaar gerichte instructies bevatten omtrent het gebruik van geweld. Zoals in het algemeen
deel van deze memorie van toelichting al is uiteengezet, ontlenen opsporingsambtenaren hun
bevoegdheid om geweld te gebruiken aan artikel 7, eerste lid, Politiewet 2012 of aan artikel 6,
eerste lid, Wet op de BOD. In deze bepalingen zijn tevens de grenzen vastgelegd die worden
gesteld aan het gebruik van geweld door hen die daartoe bevoegd zijn; de artikelen 7, eerste lid,
Politiewet 2012 en 6, eerste lid, Wet op de BOD bepalen dat geweld alleen mag worden gebruikt
wanneer het daarmee beoogde doel dit rechtvaardigt en het doel niet op een andere manier kan
worden bereikt. Het vijfde lid van artikel 7 Politiewet 2012 en het vierde lid van artikel 6 Wet op de
BOD schrijven bovendien voor dat geweld altijd proportioneel dient te worden gebruikt: het
geweld moet in verhouding tot het beoogde doel redelijk en gematigd te zijn. Voor een aantal
geweldmiddelen, waaronder de wapenstok, pepperspray en het vuurwapen, zijn bovendien
nadere regels gesteld in de Ambtsinstructie. De hier aangehaalde bepalingen in de Politiewet
2012, de Wet op de BOD en de Ambtsinstructie vormen de geweldsinstructie die, mits de
ambtenaar handelt conform deze geweldsinstructie, strafuitsluitend werkt. Hieruit volgt tevens dat
alleen ambtenaren die op grond van de Politiewet 2012 en de Wet op de BOD bevoegd zijn om
geweld te gebruiken, een beroep kunnen doen op de strafuitsluitingsgrond.

Het vereiste dat wordt gehandeld in de rechtmatige uitoefening van de taak duidt erop dat het
optreden van de opsporingsambtenaar moet kunnen worden herleid tot een bijzondere wettelijke
bevoegdheid dan wel kan worden gebaseerd op de algemene taakstellende bevoegdheden van
artikel 3 Politiewet 2012, in het geval van een opsporingsambtenaar die zijn geweldsbevoegdheid
ontleent aan de Politiewet dan wel artikel 3 Wet op de BOD, in het geval van een
opsporingsambtenaar die deze bevoegdheid ontleent aan de Wet op de BOD. Het geweldgebruik
moet vervolgens noodzakelijk zijn om het rechtmatige optreden ofwel de bevoegdheid
(bijvoorbeeld een aanhouding) te realiseren.

Het gevolg van de voorgestelde strafuitsluitingsgrond is dat de toepasselijkheid van het aan
artikel 42 Sr toegevoegde tweede lid voorop komt te staan bij gedragingen waarvan de
straffeloosheid thans gebruikelijk op het huidige artikel 42 Sr, het toekomstige eerste lid van deze
bepaling, is gebaseerd.

Artikel I, onderdeel C (artikel 372 Sr)

In dit onderdeel is de voorgestelde strafbepaling neergelegd, inhoudende dat de ambtenaar aan
wie bij of krachtens artikel 7, eerste lid, Politiewet 2012 of artikel 6, eerste lid, Wet op de BOD de
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bevoegdheid geweld te gebruiken is toegekend en aan wiens schuld het te wijten is dat hij het in
zijn geweldsinstructie bepaalde schendt, strafbaar is indien het feit lichamelijk letsel of de dood
ten gevolge heeft. De formulering van de strafbaarstelling sluit aan bij het vergelijkbare misdrijf in
het Wetboek van Militair Strafrecht, waarin in artikel 137 het niet opvolgen van een
dienstvoorschrift strafbaar wordt gesteld.

(…)

Het schenden van de geweldsinstructie moet aan de schuld van de opsporingsambtenaar te
wijten zijn. Het bestanddeel schuld omvat volgens vaste jurisprudentie niet alle, ook de geringste
onachtzaamheid, maar alleen een verwijtbare min of meer grove of aanmerkelijke
onvoorzichtigheid, onachtzaamheid of nalatigheid. (…)

Naast de schuldvariant van de voorgestelde strafbaarstelling wordt geen opzetvariant
voorgesteld. Reden hiervoor is dat dit een onnodige en onwenselijke overlap zou veroorzaken met
de bestaande algemene opzetdelicten als mishandeling en doodslag. Wanneer een
opsporingsambtenaar opzettelijk de geweldsinstructie schendt, verliest de redengeving voor een
afwijkende strafrechtelijke rechtspositie van de opsporingsambtenaar ten opzichte van ieder
ander haar legitimatie, gezien de ernst van het gedrag van de opsporingsambtenaar en het
verwijt dat hem treft. Het nieuwe delict is bedoeld voor die gevallen waarin het schenden van de
geweldsinstructie het gevolg is van een verwijtbare inschattingsfout of onvoorzichtigheid van de
opsporingsambtenaar, een situatie waarin het vervolgen voor een algemeen geweldsdelict vaak
minder aangewezen is, juist vanwege de taak van de opsporingsambtenaar. Die taak brengt hem
per definitie in situaties waarin hij genoodzaakt is gebruik te maken van zijn geweldsbevoegdheid.
Deze plicht tot optreden in overeenstemming met de daarvoor geldende
zorgvuldigheidsvoorschriften rechtvaardigt een beoordeling van mogelijk culpoos handelen die
afwijkt van de reguliere geweldsdelicten. Daarvoor is geen plaats in gevallen waarin de
opsporingsambtenaar opzettelijk zijn geweldsinstructie heeft geschonden waardoor een ander
lichamelijk letsel heeft opgelopen.

De geweldsinstructie bestaat voor een belangrijk deel uit de regels voor het gebruik van een
aantal geweldmiddelen die zijn vastgelegd in de Ambtsinstructie. Op dit moment is naast een
wijziging van de Ambtsinstructie in verband met een nieuwe systematiek van melden, registratie
en beoordeling van een geweldsaanwending, die op 1 april 2016 in consultatie is gegaan, een
wijziging van de Ambtsinstructie in voorbereiding waarbij de regels omtrent het gebruik van
geweldmiddelen worden herzien en waar nodig worden aangevuld. Hierbij wordt nadrukkelijk
rekening gehouden met de nieuwe strafbepaling. De voorschriften moeten zo precies mogelijk
worden geformuleerd, zodat het voor een opsporingsambtenaar duidelijk is hoe hij dient te
handelen en het daarmee voorzienbaar is wanneer hij zich schuldig maakt aan het voorgestelde
delict van artikel 372 Sr. Tegelijkertijd moeten de regels de opsporingsambtenaar voldoende
handelingsruimte laten om adequaat te kunnen optreden in situaties waarin dit van hem wordt
verwacht. Naar verwachting zal dit voorstel tot wijziging van de Ambtsinstructie begin 2017 in
consultatie gaan.

De strafbaarstelling is geformuleerd als een gevolgsdelict, waarbij er een causaal verband moet
zijn tussen het schenden van de geweldsinstructie en het ingetreden gevolg en de strafmaat
toeneemt naarmate het gevolg van het feit ernstiger is. (…) De ondergrens van de strafrechtelijke
aansprakelijkheid wegens een culpoos geweldsdelict wordt met de voorgestelde strafbaarstelling
niet opgeschoven. Met de NOvA ben ik van mening dat dit niet noodzakelijk en ook niet wenselijk
is. De achtergrond van de nieuwe strafbaarstelling is er slechts in gelegen dat aan het openbaar
ministerie in geval van vervolging een alternatief wordt geboden voor de bestaande niet op de
taak en geweldsbevoegdheid van opsporingsambtenaren toegesneden geweldsdelicten.

Volgens de Rvdr kan de voorgestelde strafbepaling tot gevolg hebben dat de ambtenaar eerder en
vaker strafbaar is dan onder het huidige regime, nu hierin de voorwaarde voor opzet of schuld aan
het gevolg van die overtreding van de geweldsinstructie, zoals in de algemene geweldsdelicten,
ontbreekt. Ik merk daar graag het volgende over op. Voor de algemene geweldsdelicten geldt dat
schuld aan of opzet op de gevolgen is vereist, zodat alleen de persoon strafbaar is voor wie de
gevolgen van zijn handelen voorzienbaar waren. Gezien die gevolgen had hij niet mogen
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handelen, omdat het gebruik van geweld en het toebrengen van letsel aan een ander verboden
zijn. Bij de opsporingsambtenaar ligt de situatie om twee redenen anders, wat ook de opbouw
van de voorgestelde strafbaarstelling verklaart. In de eerste plaats mag ervan worden uitgegaan
dat de opsporingsambtenaar, die als professional is getraind in het gebruik van geweld, zich
steeds bewust is van de risico’s van het geweldgebruik. Het vereiste van voorzienbaarheid is
daarmee gegeven. En in de tweede plaats mag de opsporingsambtenaar deze risico’s, anders dan
een persoon die niet bevoegd is geweld te gebruiken, ook nemen in situaties waarin van hem
wordt verwacht dat hij geweld gebruikt en dit gezien zijn taak noodzakelijk is. Dit betekent dat in
veruit de meeste gevallen de opsporingsambtenaar bij overschrijding van zijn bevoegdheid
voorwaardelijk opzet op de gevolgen van zijn geweldgebruik heeft en zijn handelen onder de
delictsomschrijving van een doleus geweldsdelict valt. Vervolging voor een algemeen geweldsdelict
als mishandeling of doodslag doet echter naar het oordeel van het kabinet onvoldoende recht aan
de bijzondere positie van de opsporingsambtenaar vanwege zijn bevoegdheid en opdracht om
geweld te gebruiken wanneer dit noodzakelijk is. Voorop dient te staan de beoordeling of de
opsporingsambtenaar heeft gehandeld conform zijn geweldsinstructie. Schuld aan schending van
de geweldsinstructie en niet het bewustzijn van de gevolgen van het geweldgebruik dient primair
te bepalen of de opsporingsambtenaar strafrechtelijk aansprakelijk kan worden gehouden voor
zijn handelen. Concluderend kan dan ook worden gesteld dat in de praktijk geen sprake is van
een verruiming van de strafrechtelijke aansprakelijkheid, omdat de gevallen waarin deze
strafbepaling toepassing zal vinden situaties zullen betreffen die reeds strafbaar zijn op grond van
de algemene doleuze geweldsdelicten. Die situaties verdienen tegen de achtergrond van de
bijzondere positie van de opsporingsambtenaar een beoordeling op grond van de vraag of de
voorschriften van de geweldsinstructie zijn overtreden. En dat wordt beoogd met de voorgestelde
strafbepaling. Ik zal in overleg treden met het openbaar ministerie om te bezien of in de hiervoor
genoemde Aanwijzing geweldsaanwending (opsporings)ambtenaar dan wel in een andere OM-
beleidsregel nader kan worden gespecificeerd met welke modaliteit en aan de hand van welke
maatstaven het nieuwe artikel 372 Sr in de afdoeningssfeer zal moeten worden benaderd. Een
dergelijk beleidskader komt ook meer in het algemeen de transparantie rondom de besluitvorming
inzake de vervolging van opsporingsambtenaren die geweld hebben gebruikt ten goede, wat met
name voor slachtoffers van groot belang is.

Ik deel niet de mening van de NVvR dat – ook via de procedure van artikel 12 Sv – meer zaken
waarin door opsporingsambtenaren geweld is gebruikt tijdens de uitoefening van hun taak binnen
het strafrecht zullen worden betrokken dan thans het geval is. Het wetsvoorstel beoogt geen
verandering te brengen in de huidige praktijk, inhoudende dat gevallen waarin het vuurwapen is
gebruikt en gevallen waarin andere vormen van geweld zijn toegepast met zwaar lichamelijk letsel
of de dood tot gevolg, door het OM ter hand worden genomen en de overige gevallen waarin
geweld is gebruikt intern via een disciplinair traject worden afgehandeld. De enige verandering die
met het wetsvoorstel is beoogd, is de mogelijkheid voor het openbaar ministerie om in geval van
een vervolging ervoor te kiezen om schending van de geweldsinstructie in plaats van een van de
algemene geweldsdelicten ten laste te leggen. (…)

Opgemerkt zij dat het openbaar ministerie in die zaken waarin het van oordeel is dat het feit zo
ernstig is dat een hogere straf gepast is, in verband met het opportuniteitsbeginsel kan vervolgen
voor een algemeen geweldsdelict. De hier voorgestelde strafbaarstelling zal met name een rol
spelen in gevallen waarin het openbaar ministerie vervolging op zijn plaats vindt, maar het gezien
de situatie waarin het feit is begaan minder gepast vindt om dit te doen voor een algemeen
gewelddelict als mishandeling of doodslag. Bij die gevallen past ook een lager strafmaximum.

De Rvdr stelt de vraag wat de verhouding is tussen de nieuwe strafbaarstelling en de bestaande
culpoze delicten van de artikelen 307 tot en met 309 Sr. Deze vraag zou volgens de Rvdr met
name van belang zijn in het licht van de specialiteitsregeling uit artikel 55, tweede lid, Sr. Dat
artikel bepaalt dat indien voor een feit dat in een algemene strafbepaling valt een bijzondere
strafbepaling bestaat, alleen deze bijzondere bepaling in aanmerking komt. Van een dergelijke
specialiteitsverhouding is geen sprake bij het nieuwe delict van artikel 372 Sr en de artikelen 307
tot en met 309 Sr. Dit volgt reeds uit het beschermde belang van de verschillende bepalingen.
Waar in het nieuwe artikel de zorgvuldige naleving van de geweldsinstructie centraal staat,
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beschermen de artikelen 307 tot en met 309 Sr rechtstreeks de aantasting van het menselijk
leven en de lichamelijke gezondheid en integriteit. Ook het feit dat het nieuwe delict wordt
ondergebracht in de Titel XXVIII (Ambtsmisdrijven) maakt duidelijk dat de kern van deze bepaling
de bescherming tegen het handelen in strijd met de geweldsinstructie betreft.’ (p. 15-20)

138. De Tweede Kamer heeft voorts een amendement aangenomen waarmee een nieuw artikel in
het Wetboek van Strafvordering wordt opgenomen en dat, zo begrijp ik de toelichting, ertoe strekt
te bevorderen dat art. 372 Sr in de praktijk centraal komt te staan bij de vervolging van
geweldgebruik met ernstige gevolgen.88 Het artikel luidt als volgt:

‘Artikel 261a

Indien een feit onder verwijzing naar het misdrijf, bedoeld in artikel 372 van het Wetboek van
Strafrecht ten laste wordt gelegd, kan in de dagvaarding hetzelfde feit niet tevens onder
verwijzing naar een ander misdrijf ten laste worden gelegd.’

139. Dit artikel is als volgt toegelicht:89

‘Het nieuwe artikel 372 Wetboek van Strafrecht heeft tot doel geweld gepleegd door
opsporingsambtenaren in strafrechtelijke zin te beoordelen langs een nieuwe meetlat. Niet langer
wordt getoetst of de betrokken opsporingsambtenaar een strafbaar feit zoals doodslag of zware
mishandeling heeft gepleegd, maar of betrokkene zich schuldig heeft gemaakt aan het niet
overeenkomstig de ambtsinstructie toepassen van geweld.

Het is de intentie van indiener om wettelijk vast te leggen dat dit nieuwe strafbare feit een
zelfstandige functie moet hebben in de beoordeling van politiegeweld. Dit om te voorkomen dat in
de rechtspraktijk toch nog primair een delict als moord of doodslag ten laste wordt gelegd, met
daar als (meer) subsidiair feit onder dit nieuwe strafbare feit. Middels dit amendement wordt de
officier van justitie voor een duidelijke keuze gesteld, maar ook wordt het gerechtshof in een
artikel 12 Wetboek van Strafvordering-procedure een helderder toetsingskader gegeven bij de
beoordeling van klaagschriften bij het niet-vervolgen van politiegeweld.

Weliswaar behoudt in technische zin de officier van justitie de mogelijkheid om bij afzonderlijke
dagvaarding een ander strafbaar feit ten laste te leggen en behoudt de rechter de mogelijkheid
om ter zitting meerdere tenlasteleggingen te voegen, met dit amendement wordt geëxpliciteerd
dat het de bedoeling van de wetgever is dat expliciet een keuze wordt gemaakt. Uitgangspunt
daarbij is dat het nieuwe artikel 372 Wetboek van Strafrecht de norm is voor de (strafrechtelijke)
beoordeling van geweld gepleegd door opsporingsambtenaren.’

Het voorgestelde art. 372 Sr

140. De steller van het middel meent dat uit de parlementaire stukken volgt dat de onderhavige
zaak, waarin het hof oordeelt dat de verdachte in een ‘door de verdachte nimmer gewenste
situatie’ (ov. 134) ‘oprecht de intentie heeft gehad het goede te doen’ maar daarbij ‘een onjuiste
inschatting heeft gemaakt’ (ov. 130), na aanvaarding en inwerkingtreding van het wetsvoorstel
niet voor vervolging en/of veroordeling ter zake van mishandeling, de dood ten gevolge hebbend
in aanmerking zou komen. Als er na inwerkingtreding van de wet al enige ruimte voor vervolging
van de verdachte was geweest, dan zou die vervolging gelet op het voorgestelde art. 261a Sv
exclusief gericht moeten zijn op het voorgestelde art. 372 (nieuw) Sr, dat een minder ernstig delict
met een lagere strafbedreiging betreft.

141. Uit de redactie van het voorgestelde art. 372 Sr blijkt niet dat deze strafbaarstelling een lex
specialis is ten opzichte van de strafbaarstellingen van mishandeling en levensdelicten. De titel
waar de voorgestelde strafbaarstelling bij aanvaarding en inwerkingtreding van het wetsvoorstel
in wordt ondergebracht (Titel XXVIII. Ambtsmisdrijven) wijst evenmin in de richting van een
(systematische) specialis. In de memorie van toelichting wordt ook niet aangegeven dat het artikel
een lex specialis is, en dat bij toepasselijkheid van deze strafbaarstelling kwalificatie als
mishandeling dan wel een levensdelict niet langer tot de mogelijkheden behoort. Integendeel, uit
de memorie van toelichting valt af te leiden dat geen wijziging wordt gebracht in de reikwijdte van
bestaande strafbaarstellingen. De centrale gedachte is dat naast deze bestaande
strafbaarstellingen een andere strafbaarstelling wordt geplaatst. De officier van justitie kan ervoor
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kiezen de tenlastelegging op die strafbaarstelling toe te spitsen als dat naar zijn oordeel meer
recht doet aan de feiten. Ik wijs er in dit verband op dat in de memorie van toelichting met zoveel
woorden wordt gezegd: ‘De achtergrond van de nieuwe strafbaarstelling is er slechts in gelegen
dat aan het openbaar ministerie in geval van vervolging een alternatief wordt geboden voor de
bestaande niet op de taak en geweldsbevoegdheid van opsporingsambtenaren toegesneden
geweldsdelicten’ (p. 18).

142. Of van het geboden alternatief daadwerkelijk gebruik zal worden gemaakt, is bij de huidige
stand van zaken koffiedik kijken. Daarbij is in het bijzonder van belang of het aangenomen
amendement het beoogde of een averechts effect zal hebben. De officier van justitie wordt door
dat amendement voor een lastige keuze gesteld. Een keuze voor het tenlasteleggen van art. 372
Sr geeft gehoor aan de wens van de wetgever om feiten die onder dat artikel passen anders te
labelen. Het artikel is evenwel nieuw, en de begrenzingen dienen nog te worden verkend. Dat kan
de officier van justitie ertoe brengen toch voor de tenlastelegging van mishandeling of een
levensdelict te kiezen, of twee afzonderlijke dagvaardingen uit te brengen die gevoegd worden
behandeld (een sluiproute die in de toelichting op het amendement begaanbaar wordt geacht90).
Ik wijs er hierbij op dat de opmerking in de memorie van toelichting, inhoudend dat de introductie
van een specifiek op opsporingsambtenaren toegesneden strafbaarstelling niet afdoet aan het
opportuniteitsbeginsel van het openbaar ministerie, door het genoemde amendement niet is
achterhaald.91 De minister heeft zich, onder verwijzing naar het opportuniteitsbeginsel, niet
gewaagd aan de beantwoording van de vraag hoe het openbaar ministerie zou hebben
gedagvaard in de onderhavige zaak als het wetsvoorstel destijds kracht van wet zou hebben
gehad.92

143. Al met al volgt bij aanvaarding en inwerkingtreding van het wetsvoorstel geweldsaanwending
opsporingsambtenaar uit de introductie van het voorgestelde art. 372 Sr niet dat van een
gewijzigd inzicht van de wetgever in de strafbaarheid van het feit sprake is.93

Het voorgestelde art. 42, tweede lid, Sr

144. De steller van het middel betoogt dat de verdachte zich niet op de nieuwe
strafuitsluitingsgrond heeft kunnen beroepen, terwijl hij wel heeft gesteld dat hij conform zijn
geweldsinstructie heeft gehandeld. Nu de nieuwe strafuitsluitingsgrond een wijziging van
wetgeving impliceert die strekt ter bescherming van de opsporingsambtenaar in gevallen als het
onderhavige, zou de verdachte zich daarop alsnog moeten kunnen beroepen.

145. Uit de redactie van de voorgestelde strafuitsluitingsgrond volgt niet dat deze een wijziging
van de grenzen van strafbaarheid beoogt. Ingevolge het huidige art. 42 Sr is niet strafbaar ‘hij die
een feit begaat ter uitvoering van een wettelijk voorschrift’. Ingevolge het voorgestelde tweede lid
is niet strafbaar ‘de ambtenaar die in de rechtmatige uitoefening van zijn taak en in
overeenstemming met zijn geweldsinstructie geweld gebruikt’. Dat geweldgebruik kan worden
aangemerkt als begaan ter uitvoering van een wettelijk voorschrift.

146. Ook uit de memorie van toelichting blijkt niet dat de wetgever met de introductie van een
nieuw tweede lid in art. 42 Sr een wijziging van de grenzen van de strafbaarheid beoogt. De
Minister is het met de NOvA ‘eens dat het bestaande stelsel van strafuitsluitingsgronden
voldoende rechtsbescherming biedt aan opsporingsambtenaren die in de rechtmatige uitoefening
van hun functie geweld hebben gebruikt’. En hij meent dat de Rvdr ‘terecht stelt (dat) ‘de
opsporingsambtenaar die rechtmatig geweld heeft gebruikt nu reeds niet strafbaar (is) op grond
van art. 42 Sr’ (p. 11). Ook uit de artikelsgewijze toelichting wordt duidelijk dat het tweede lid
alleen een andere vlag is die dezelfde lading dekt: ‘Het gevolg van de voorgestelde
strafuitsluitingsgrond is dat de toepasselijkheid van het aan artikel 42 Sr toegevoegde tweede lid
voorop komt te staan bij gedragingen waarvan de straffeloosheid thans gebruikelijk op het
huidige artikel 42 Sr, het toekomstige eerste lid van deze bepaling, is gebaseerd’ (p. 16). Een en
ander vindt bevestiging in de nadere memorie van antwoord aan de Eerste Kamer:94

‘Ook onder de huidige wetgeving is het uitgangspunt dat een opsporingsambtenaar die in de
uitoefening van zijn taken op grond van de geweldsinstructie geweld gebruikt in beginsel niet
wordt gestraft. Hij kan een beroep doen op het huidige artikel 42 Sr. De introductie van de nieuwe
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strafuitsluitingsgrond van artikel 42, tweede lid, Sr is dan ook niet noodzakelijk ter bescherming
van opsporingsambtenaren die conform de geweldsinstructie geweld hebben gebruikt. Het
opnemen in de wet van de speciale strafuitsluitingsgrond heeft dan ook een andere achtergrond.
Aan de opsporingsambtenaar is bij wet de geweldsbevoegdheid toegekend en van hem wordt ook
verwacht hiervan gebruik te maken als dit in een gegeven situatie in verband met de aan hem
toegekende taak noodzakelijk is. Ik acht het daarom aangewezen om complementair aan de
geweldsbevoegdheid ook expliciet in de wet op te nemen dat de opsporingsambtenaar niet
strafbaar is wanneer hij volgens de regels geweld heeft gebruikt.’

147. Daarmee is gegeven dat, bij aanvaarding en inwerkingtreding van het wetsvoorstel
geweldsaanwending opsporingsambtenaar, ook de introductie van een nieuwe
strafuitsluitingsgrond in art. 42, tweede lid, Sr niet getuigt van een gewijzigd inzicht in de
strafwaardigheid van het feit dat in de onderhavige vervolging aan de orde is.95

148. Het vierde middel faalt.

De namens de benadeelde partijen voorgestelde middelen

149. In de inleiding heb ik aangegeven dat namens de benadeelde partijen drie schrifturen zijn
ingediend, en dat namens de verdachte een verweerschrift is ingediend dat één van de daarin
voorgestelde middelen betreft. Alvorens ik de middelen bespreek geef ik het standpunt van de
verdediging inzake de vorderingen van de benadeelde partijen alsmede ’s hofs overwegingen
betreffende deze vorderingen weer, voor zover relevant voor de bespreking van de middelen.

150. De raadsvrouw van de verdachte heeft ter terechtzitting in hoger beroep op 9 april 2019
blijkens haar pleitnota onder ‘VIII. Uitleiding’ het volgende naar voren gebracht:96

‘9. Mr. Kelder zal namens ons beide reageren op de vorderingen van de benadeelde partijen. Ik
verzoek u om die reactie (pleidooi in de zaak tegen DH02, opgenomen in de pleitnota onder VII.II:
Vorderingen van de benadeelde partijen) hier als voorgehouden te beschouwen en ook op te nemen
in het proces-verbaal van de zitting.’

151. Het hof heeft blijkens het proces-verbaal van de terechtzitting in hoger beroep met dit
verzoek ingestemd:97

‘De raadsvrouw voert het woord tot verdediging overeenkomstig de door haar overgelegde en in
het procesdossier gevoegde pleitaantekeningen. Met instemming van het hof worden de in de
pleitaantekeningen genoemde verwijzingen naar het in de zaak tegen de medeverdachte DH02
door mr. Kelder gehouden pleidooi en het in deze zaak in eerste aanleg gehouden pleidooi
(respectievelijk gevoegd als bijlagen 1 en 2 bij de pleitaantekeningen van de raadsvrouw) als
voorgedragen beschouwd.’

152. De pleitnota van mr. Kelder, als bijlage 1 bij de pleitnota van de raadsvrouw van de verdachte
gevoegd, houdt inzake de vorderingen van de benadeelde partijen het volgende in:

‘VII.II Vorderingen van de benadeelde partijen

182. Over de vorderingen van de benadeelde partijen hoop ik kort te kunnen zijn.

183. Door zeven benadeelde partijen wordt in totaal meer dan € 350.000,- gevorderd van DH02.
Die vorderingen zijn op voorhand in een kleine honderd pagina’s door de verdediging betwist.
Deze betwisting handhaaft de verdediging.

184. Alle reacties die de verdediging op de vorderingen heeft gegeven zijn als bijlage 3. aan deze
pleitnota gehecht. Iedereen kent die stukken. Gelet op de grote hoeveelheid benadeelde partijen,
de hoogte van de gevorderde bedragen, de grote hoeveelheid opgevoerde kostenposten en de
grote hoeveelheid argumenten die tegen elk van die kostenposten is ingebracht, is het ondoenlijk
om daar op deze plaats opnieuw op in te gaan. Zelfs een korte samenvatting van alle
standpunten zou al geruime tijd in beslag nemen. Ik wil U daarom verzoeken bijlage 3. bij de
pleitnota als hier herhaald en voorgedragen te beschouwen.

- Ik verzoek U in dit verband als hier herhaald en ingelast te beschouwen bijlage 3. bij dit pleidooi,
bestaande uit:

1. Schriftelijk standpunt m.b.t. de originele vorderingen tot schadevergoeding van [benadeelde 1] ,
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[benadeelde 2] , [benadeelde 3] , [benadeelde 4] , [benadeelde 5] en [benadeelde 6] , bijgestaan door
mr. Korver,

2. Schriftelijk standpunt m.b.t. vordering tot schadevergoeding van [slachtoffer] , althans diens
wettelijk vertegenwoordiger J.K. Petrocthi, bijgestaan door mr. Roethof,

3. (Aanvullend) Schriftelijk standpunt m.b.t. aangepaste vorderingen tot schadevergoeding [benadeelde
1] , [benadeelde 2] , [benadeelde 3] , [benadeelde 4] , [benadeelde 5] en [benadeelde 6] , bijgestaan
door mr. Korver,

4. Aanvullend schriftelijk standpunt m.b.t. vordering tot schadevergoeding van [slachtoffer] , althans
diens wettelijk vertegenwoordiger J.K. Petrocthi, bijgestaan door mr. Roethof. waarin de standpunten
uitvoerig zijn toegelicht, en daarvan akte te verlenen. -

185. In aanvulling daarop worden de aanvullende kosten voor rechtsbijstand van mr. Roethof in
hoger beroep betwist, op gelijke gronden als die in eerste aanleg.

186. De Rechtbank heeft alle vorderingen niet-ontvankelijk verklaard vanwege de onevenredige
belasting van het strafgeding (vonnis, par. 155-159). Dat standpunt is juist en ook in lijn met de
rechtspraak van Uw Hof in zaken waarin het politiegeweld bij een aanhouding betreft. In een
recente zaak waarin een agent werd veroordeeld tot poging doodslag wegens schieten op een
ontvluchtende verdachte, overwoog Uw Hof met betrekking tot de vordering van de benadeelde
partij (het slachtoffer):

‘Namens de verdachte is gewezen op diens hoedanigheid van politieambtenaar en de complicaties die dit
met zich meebrengt bij de beoordeling van zijn eventuele civiele aansprakelijkheid. Aangevoerd is dat de
overheid, en niet de natuurlijke persoon, aangesproken moet worden voor een schadeclaim als de
onderhavige.

Dit verweer, alsmede het beroep van de verdediging op medeschuld van de benadeelde, maakt dat
behandeling van de vordering van de benadeelde partij een onevenredige belasting van het strafgeding
oplevert.

Het hof zal dan ook bepalen dat de benadeelde partij niet-ontvankelijk is in de vordering. De vordering
kan slechts bij de burgerlijke rechter worden aangebracht.’

187. In deze zaak doet zich hetzelfde voor. Niet alleen de door de Rechtbank genoemde
medeschuld van [slachtoffer] is in dit verband problematisch, maar ook het feit dat DH02 de
gelegenheid moet hebben om de Nationale Politie dan wel haar verzekeraar in vrijwaring op te
roepen in een procedure over de torenhoge schadeclaims die voorliggen. Dat geldt temeer nu de
Nationale Politie en haar verzekeraar al herhaaldelijk te kennen hebben gegeven dat zij hiervoor
kunnen worden benaderd. Het is ons niet duidelijk waarom de vorderingen zich desondanks maar
blijven richten op de individuele personen van DH01 en DH02.

188. Ik verzoek U alleen al hierom alle benadeelde partijen niet-ontvankelijk te verklaren. Ook alle
overige verweren tegen de vorderingen, zoals opgenomen in bijlage 3., blijven gehandhaafd.

153. In de pleitnota van mr. Kelder wordt verwezen naar de bij de pleitnota behorende bijlage 3.
Uit ’s hofs beslissing kan naar het mij voorkomt worden afgeleid dat ook deze bijlage in de zaak
tegen de verdachte als voorgedragen kan worden beschouwd. Deze bijlage behelst in de eerste
plaats een ‘Schriftelijk standpunt omtrent vorderingen tot schadevergoeding inzake DH01 en
DH02’. Dat schriftelijk standpunt houdt, voor zover voor de beoordeling van de middelen relevant,
het volgende in (met weglating van voetnoten):

‘IV. Niet-ontvankelijk: onevenredige belasting van het strafgeding

20. In de derde plaats meent de verdediging dat de vorderingen tot schadevergoeding op grond
van art. 361, derde lid, Sv niet-ontvankelijk dienen te worden verklaard. Uit het voorgaande,
alsmede hetgeen bij de bespreking van de vorderingen zal worden aangevoerd, blijkt dat de
behandeling van deze vorderingen een onevenredige belasting van het strafgeding oplevert.

21. Zoals gezegd: de mogelijkheid voor nabestaanden om in het strafproces schadevergoeding te
vorderen is door de wetgever uitdrukkelijk beperkt gehouden. Dit maakt de beoordeling op zich al
complex. De aard en omvang van de in deze zaak door de benadeelde partijen opgevoerde
schadeposten brengen met zich mee dat Uw Rechtbank in alle redelijkheid niet aan een
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beoordeling zal kunnen toekomen. In het kader van de zes vorderingen, van meer dan € 47.000,-
tot € 341,90, worden immers onder meer reiskosten opgevoerd die (nog) niet zijn gemaakt en
kosten waarvan niet blijkt waarom of in welk verband deze zijn gemaakt (bijvoorbeeld meerdere
vliegtickets en reiskosten).

22. Ook worden enorme bedragen aan immateriële schadevergoedingen gevorderd op grond van
shockschade en affectieschade. Shockschade wordt echter zelden door de strafrechter
toewijsbaar geacht en zeker gelet op de bijzonder complexe omstandigheden van deze zaak -
waarop wij later terugkomen - is het onderhavige geding geenszins het aangewezen forum voor
de beoordeling hiervan. (…)

23. In deze zaak vorderen vijf personen, waarvan er drie niet in Nederland waren ten tijde van het
gebeurde, vergoeding van shockschade, elk voor een (hoog) bedrag van € 20.000,-.

24. Affectieschade, waarvan driemaal vergoeding wordt gevorderd, steeds ad € 17.500,-, is zelfs -
zoals reeds meermalen uitdrukkelijk is bepaald - in het geheel niet toewijsbaar; de Nederlandse
wet biedt daarvoor geen ruimte. Bij de bespreking van de vorderingen wordt daarop nog
teruggekomen.

25. Het voorgaande - in combinatie met hetgeen in het kader van de vorderingen zelf zal worden
aangevoerd - maakt wat de verdediging betreft duidelijk dat de beoordeling van de vorderingen
een onevenredige belasting van het strafproces zal opleveren. Het feit dat het zoveel vorderingen
zijn, ten aanzien waarvan meerdere posten afzonderlijk moeten worden beoordeeld (mede in het
licht van bijvoorbeeld de relatie van de betrokkene met [slachtoffer] , zoals vereist bij de
beoordeling van shockschade) kan en mag hierbij tevens een rol spelen. (…)

26. Daarnaast staan ook de omstandigheden van deze zaak, de eigen rol die [slachtoffer] bij de
feiten heeft gespeeld (de aanleiding, de rechtmatigheid van de aanhouding, het hevige verzet; de
factor “medeschuld”, en daarmee de vraag of en zo ja in hoeverre die factor meeweegt bij de
beoordeling van vorderingen van derden), de toedracht rondom de doodsoorzaak en de
ambtelijke hoedanigheid van cliënten aan een beoordeling van de civiele vorderingen binnen dit
strafgeding in de weg.

27. De hoedanigheid van cliënten als politieambtenaar geldt als bijzonder complicerend bij de
beoordeling van hun eventuele civiele aansprakelijkheid als natuurlijk persoon oftewel, in privé.

(…)

31. Tot slot volgt de complexiteit op dit punt ook uit het feit dat de politie is verzekerd voor
eventuele onrechtmatige daden door haar en/of haar medewerkers. Ook als het gaat om
zogenaamde opzetfeiten. Niet de natuurlijke persoon, maar de overheid (en/of verzekeraar) is het
primaire aanspreekpunt als het gaat om een schadeclaim als de onderhavige. Dat is de
(raadslieden van de) benadeelde partijen ook kenbaar gemaakt.

32. Tegen deze achtergrond kan de beoordeling en eventuele vaststelling van (de mate van) de
persoonlijke civielrechtelijke aansprakelijkheid van schade ten aanzien van DH01 en DH02 niet
plaatsvinden binnen dit strafgeding; dit zou daardoor onevenredig belast worden. Ook om deze
reden dienen de benadeelde partijen niet-ontvankelijk te worden verklaard in hun vorderingen.

33. De hiernavolgende bespreking van de verschillende vorderingen onderstreept dit standpunt.

V.I Vordering van [benadeelde 1]

34. Namens [benadeelde 1] (de moeder van [slachtoffer] ) is een vordering ingediend tot vergoeding
van materiële en immateriële schade. De volgende schadeposten zijn opgevoerd:

Materiële schade

(i.) Vliegtickets strafzaak € 956,65

(ii.) Reiskosten binnen Nederland strafzaak € 401,93

V. Bespreking vorderingen tot schadevergoeding
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(iii.)Reiskosten hoger beroep € 1.880,96

(iv.)Psychische hulp € 100,18

-----------

€ 3.339,72

Immateriële schade

(i.) Affectieschade € 17.500,00

(ii.) Shockschade € 20.000,00

--------------

€ 37.500,00

V.I.I Materiële schade

35. Op grond van het eerste lid van art. 51f Sv kan degene die rechtstreeks schade heeft geleden
door het strafbare feit zich ter zake van een vordering tot schadevergoeding voegen in het
strafproces. (…)

36. De Hoge Raad overwoog dat er voldoende verband moest bestaan tussen het bewezenverklaarde
handelen en de schade: (…)

37. Dit betekent dat de vordering moet worden beoordeeld in het licht van dit criterium: is er
voldoende verband tussen het bewezenverklaarde handelen en de gevorderde schade, waarbij
betekenis toekomt aan de vraag of [benadeelde 1] is getroffen in een belang dat door de overtreden
strafbepaling wordt beschermd? De verdediging meent van niet.

38. Uitgaande van de verwijten die cliënten worden gemaakt, is het beschermde belang waar de
betreffende strafbepalingen op zien (de bescherming van) het menselijk leven. In Tekst & Commentaar
wordt als eerste voorbeeld gewezen op art. 287 Sr dat bescherming beoogt te bieden aan degene die
van het leven wordt beroofd, maar niet aan diens nabestaanden. [benadeelde 1] is niet getroffen in
een belang dat door de (eventueel) overtreden strafbepaling(en) wordt beschermd.

39. Ook de concrete omstandigheden van het geval maken niet dat gesproken kan worden van
voldoende verband tussen het (eventueel) bewezenverklaarde handelen van cliënten en de kosten
waarvan vergoeding wordt verzocht om te kunnen aannemen dat de benadeelde partij door dit
handelen rechtstreeks schade heeft geleden als bedoeld in art. 51f, eerste lid, Sv.

40. Dit geldt in elk geval voor de volgende materiële schadeposten:

(…)

(iii.) voor de kosten van psychische hulp ad € 100,18 (ondersteund door twee nota’s d.d. 18 en 30
september 2015 in het kader van mental health counseling) geldt hetzelfde: van rechtstreekse schade
als hiervoor besproken is geen sprake, temeer nu de nota’s niet nader zijn onderbouwd.

41. De verdediging concludeert dan ook dat [benadeelde 1] niet-ontvankelijk is in haar vordering tot
vergoeding van materiële schade (art. 361, tweede lid onder b, Sv).

(…)

V.I.II Immateriële schade

48. In het leader van de vordering tot vergoeding van immateriële schade worden twee posten
opgevoerd: shockschade en affectieschade. Ten aanzien van beide komt de verdediging, gelet op het
hierna te schetsen juridisch kader, tot de conclusie dat de benadeelde partij niet in haar vordering kan
worden ontvangen.

V.I.II.a Shockschade

49. De grondslag van deze civiele vordering in het strafproces betreft art. 6:106, eerste lid onder b,
BW juncto 6:162 BW. Hiervoor werd al gerefereerd aan het feit dat shockschade niet snel wordt
aangenomen en een toewijzing in cassatie nooit of zelden stand houdt.

(…)

Beoordeling vordering shockschade

63. Gelet op het voorgaande moet worden beoordeeld of [benadeelde 1] schade heeft geleden die
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a. ) het gevolg is van het waarnemen van de tot het overlijden leidende gebeurtenis, dan wel

b. ) de rechtstreekse confrontatie met de ernstige gevolgen daarvan, terwijl dit

c. ) heeft geleid tot een emotionele schok waaruit geestelijk letsel bij haar voortvloeit.

Van een voor vergoeding in aanmerking komende schade bestaande in een emotionele schok leidende
tot geestelijk letsel zal d.) als regel slechts sprake zijn als een in de psychiatrie erkend ziektebeeld
aan de orde is.

64. De omstandigheden van het geval en de inhoud van het dossier maken dat de concrete
gebeurtenis die tot het overlijden heeft geleid al moeilijk is vast te stellen. Het gaat hier bijvoorbeeld
niet om een steek- of schietpartij. Nog daargelaten de vraag in hoeverre [slachtoffer] , door zijn eigen
rol in de gebeurtenissen, daaraan in civielrechtelijke zin “medeschuld” heeft.

65. [benadeelde 1] was op 27 juni 2015 voorts niet in Nederland. Zij heeft de gebeurtenissen niet zelf
waargenomen en is niet kort daarna rechtstreeks met de ernstige gevolgen daarvan geconfronteerd,
zoals daaraan invulling wordt gegeven door de rechtspraak. Een situatie als bedoeld onder a.) of b.) is
daarom niet aan de orde. De vordering stuit reeds hierop af.

66. Indien en voor zover het standpunt zal worden betrokken dat het zien van beelden van het
incident onder a.) of b.) kan worden geschaard, kan dit geen standhouden. Expliciet zij in dit verband
verwezen naar de hiervoor besproken jurisprudentie, de strikte voorwaarden, de onwenselijkheid van
het oprekken van deze voorwaarden en uiteraard de uitdrukkelijke bedoeling van de wetgever. Het
zien van beelden kan niet als een ‘directe waarneming’ of een ‘rechtstreekse confrontatie’ als hiervoor
bedoeld worden aangemerkt. Dat zou in strijd zijn met de bedoeling van de wetgever en een
ontoelaatbare oprekking inhouden van de voorwaarden voor civiele aansprakelijkstelling, terwijl de
gevolgen van precedentwerking op dit punt groot zouden zijn. Bovendien is er onvoldoende verband
tussen het (eventueel) bewezenverklaarde handelen van cliënten en de schade; er is geen sprake
van rechtstreekse schade. Dit geldt temeer, nu cliënten niets met de vervaardiging en verspreiding van
enig beeld te maken hebben gehad, noch hierop invloed hebben kunnen uitoefenen.

67. Tot slot kan uit de schriftelijke verklaring van psycholoog [betrokkene 4] d.d. 1 maart 2017 niet,
althans onvoldoende rechtstreeks worden afgeleid dat er sprake is van geestelijk letsel in
bovenbedoelde zin. Een enkele verklaring acht de verdediging hiervoor op zichzelf al onvoldoende.
Daar komt bij dat de verklaring erg kort is en ook inhoudt dat sprake zou zijn van een Adjustment
disorder “due to mourning”, dus niet door de gebeurtenis an sich. Met betrekking tot de
posttraumatische stressstoornis als gevolg van het zien van beelden, geldt hetgeen wij eerder
hierover aanvoerden. Bovendien is die ene zinsnede in de verklaring van mevrouw Uribe onvoldoende
voor de vaststelling dat van geestelijk letsel als vereist sprake is.

68. Tegen deze achtergrond concludeert de verdediging dat de vordering tot vergoeding van
shockschade om meerdere redenen niet voor toewijzing vatbaar is. De benadeelde partij dient ook
ten aanzien van dit deel van de vordering niet-ontvankelijk te worden verklaard.

(…)

V.II Vordering van [benadeelde 2]

73. [benadeelde 2] (de zus van [slachtoffer] ) vordert vergoeding van materiële en immateriële
schade. De volgende schadeposten zijn opgevoerd:

Materiële schade

(i.) Vliegtickets strafzaak € 5.509,24

(ii.) Reiskosten binnen Nederland strafzaak € 523,80

(iii.)Reiskosten hoger beroep € 2.163,58

(iv.)Ticket geannuleerde vakantie € 249,57

(v.) Reisverzekering € 330,89

(vi.)Telefoonkosten € 20,00 +

------------

€ 8.547,51
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Immateriële schade

(iv.) Affectieschade € 17.500,00

(v.) Shockschade € 20.000,00

--------------

€ 37.500,00

V.II.I Materiële schade

(…)

V.II.II Immateriële schade

78. [benadeelde 2] kan voorts niet worden ontvangen in haar vordering met betrekking tot shock- en
affectieschade. Wij lichten dit kort toe.

V.II.II.a Shockschade

79. Wederom dient te worden beoordeeld of het bij [benadeelde 2] gaat om schade die

a. ) het gevolg is van het waarnemen van de tot het overlijden leidende gebeurtenis, dan wel

b. ) de rechtstreekse confrontatie met de ernstige gevolgen daarvan, terwijl dit

c. ) heeft geleid tot een emotionele schok waaruit geestelijk letsel bij haar voortvloeit.

Van een voor vergoeding in aanmerking komende schade bestaande in een emotionele schok leidende
tot geestelijk letsel zal d.) als regel slechts sprake zijn als een in de psychiatrie erkend ziektebeeld
aan de orde is.

80. Zoals hiervoor al aangegeven, is de ‘tot het overlijden leidende gebeurtenis’ moeilijk vast te
stellen en speelt het vraagstuk van “medeschuld” vanwege het gedrag van [slachtoffer] zelf.

81. [benadeelde 2] was tijdens het incident niet in Nederland en heeft de gebeurtenissen dus niet
waargenomen. Evenmin is zij kort daarna rechtstreeks met de ernstige gevolgen daarvan
geconfronteerd. Een situatie als bedoeld onder a.) of b.) is niet aan de orde. De vordering stuit reeds
hierop af.

82. Indien en voor zover het standpunt wordt betrokken dat het zien van beelden van het incident
onder a.) of b.) kan worden geschaard, kan dit om de hiervoor - bij de vordering van [benadeelde 1] -
reeds besproken redenen geen standhouden. Het verband tussen het (eventueel)
bewezenverklaarde handelen en het zien van de beelden is daarnaast te ver verwijderd; er is geen
sprake van rechtstreekse schade als bedoeld in art. 51f Sv.

83. Tot slot kan uit de verklaring van psycholoog [betrokkene 4] d.d. 1 maart 2017 niet, althans
onvoldoende rechtstreeks worden afgeleid dat er sprake is van geestelijk letsel in bovenbedoelde zin.
Een enkele verklaring acht de verdediging hiervoor op zichzelf al onvoldoende. Bovendien geldt ook
hier dat de verklaring van de psycholoog erg kort is en ook inhoudt dat sprake is van een Major
Depressive Disorder “due to mourning’, oftewel: door rouwen, niet door de gebeurtenis an sich. Met
betrekking tot de posttraumatische stressstoornis als gevolg van het zien van beelden, geldt hetgeen
wij in het kader van de vordering van [benadeelde 1] hierover naar voren brachten: die ene zinsnede
is evident onvoldoende voor de vaststelling dat van geestelijk letsel als vereist sprake is.

84. De verdediging concludeert dat de gevorderde vergoeding van shockschade om meerdere redenen
niet kan worden toegewezen. De benadeelde partij dient daarom niet-ontvankelijk te worden
verklaard in dit deel van de vordering.

(…)

V.III Vordering van [benadeelde 3]

86. Ook namens [benadeelde 3] (de zus van [slachtoffer] ) is een vordering ingediend tot vergoeding
van materiële en immateriële schade. De volgende schadeposten zijn opgevoerd:

Materiële schade

(i.) Vliegtickets strafzaak € 1.433,13

(ii.) Reiskosten binnen Nederland strafzaak € 322,01
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(iii.) Reiskosten hoger beroep € 1.840,48 +

--------------

€ 3.595,62

Immateriële schade

(i.) Affectieschade € 17.500,00

(ii.) Shockschade € 20.000,00 +

----------------

€ 37.500,00

V.III.I Materiële schade

(…)

V.III.II Immateriële schade

90. Met betrekking tot de gevorderde shock- en affectieschade dient [benadeelde 3] eveneens niet-
ontvankelijk te worden verklaard in haar vordering.

V.III.II.a Shockschade

91. Beoordeeld dient te worden of de door [benadeelde 3] gevorderde schade

a. ) het gevolg is van het waarnemen van de tot het overlijden leidende gebeurtenis, dan wel

b. ) de rechtstreekse confrontatie met de ernstige gevolgen daarvan, terwijl dit

c. ) heeft geleid tot een emotionele schok waaruit geestelijk letsel bij haar voortvloeit.

Van een voor vergoeding in aanmerking komende schade bestaande in een emotionele schok leidende
tot geestelijk letsel zal d.) als regel slechts sprake zijn als een in de psychiatrie erkend ziektebeeld
aan de orde is.

92. [benadeelde 3] was op 27 juni 2015 niet in Nederland. Zij heeft het incident niet waargenomen.
Evenmin is zij kort daarna rechtstreeks met de ernstige gevolgen daarvan geconfronteerd. Een situatie
als bedoeld onder a.) of b.) is niet aan de orde. De vordering stuit hier reeds op af.

93. Daarbij komt, dat de verklaring van psycholoog Rudolphus d.d. 10 maart 2017 omtrent haar
psychische klachten het volgende vermeldt:

“ [benadeelde 3] is sinds 2014 bij mij in behandeling. In 2014 heeft zij onderstaande diagnose van mij
gekregen. Deze diagnose is nog steeds van toepassing.

Nadat haar broer in juni 2015 is overleden zijn haar psychische klachten verergerd, met name de
angstklachten en stemmingsklachten.”

94. Hieruit volgt dat [benadeelde 3] al psychische klachten had en dat die zijn verergerd; de verklaring
biedt geen enkel handvat om te veronderstellen dat sprake is een situatie als vereist voor het
aannemen van shockschade (directe waarneming of confrontatie, met als gevolg een emotionele
schok en geestelijk letsel tot gevolg).

95. Met betrekking tot de shockschade dient de benadeelde partij dan ook niet-ontvankelijk te worden
verklaard in haar vordering.

(…)

V.IV Vordering van [benadeelde 4]

97. [benadeelde 4] (de achterneef van [slachtoffer] ) vordert vergoeding van materiële schade: (…)

V.V Vordering van [benadeelde 5]

101. Namens [benadeelde 5] (de partner van [benadeelde 4] ) is een vordering ingediend tot
vergoeding van immateriële schade, te weten shockschade, ad € 20.000,-.

102. Beoordeeld dient te worden of bij [benadeelde 5] sprake is van schade die

a. ) het gevolg is van het waarnemen van de tot het overlijden leidende gebeurtenis, dan wel

b. ) de rechtstreekse confrontatie met de ernstige gevolgen daarvan, terwijl dit

c. ) heeft geleid tot een emotionele schok waaruit geestelijk letsel bij haar voortvloeit.
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Van een voor vergoeding in aanmerking komende schade bestaande in een emotionele schok leidende
tot geestelijk letsel zal d.) als regel slechts sprake zijn als een in de psychiatrie erkend ziektebeeld
aan de orde is.

103. Zoals de verdediging eerder aangaf, is in deze zaak moeilijk vast te stellen wat de tot het
overlijden leidende gebeurtenis is geweest en zijn meerdere complicerende factoren aan de orde,
zoals “medeschuld” aan de zijde van de [slachtoffer] .

104. [benadeelde 5] was met [slachtoffer] en anderen in het Zuiderpark op 27 juni 2015 en heeft een
deel van de aanhouding waargenomen. Zij heeft agenten bij de benen geweld zien uitoefenen, ze
heeft drie agenten bij het bovenlichaam gezien maar ze zag niet zij deden en ze heeft niet gezien dat
[slachtoffer] in het politiebusje is geplaatst. Verder verklaarde zij:

“Er kwam een politiebusje aanrijden. Vanaf dat moment heb ik [slachtoffer] niet meer gezien. (...) Ik
begreep uit dit gesprek dat de agent zei dat [slachtoffer] zo sterk was dat zij wel moesten optreden op deze
manier. Verder zei de agent dat [slachtoffer] een nachtje moest blijven en dat er geen geweld gebruikt meer
zou worden. Toen hadden wij zoiets dat het niet anders was. Een nachtje in de cel en morgen weer buiten.
(...)

Ik dacht nog dat [slachtoffer] een nachtje in de cel moest blijven en morgen weer naar huis zou kunnen. Ik
bedacht nog: Eigen schuld. Ik dacht dat [slachtoffer] misschien wel teveel had gedronken en die agenten
had uitgedaagd.

105. Uit haar verklaring blijkt niet dat haar waarneming van de aanhouding heeft geleid tot ‘een
emotionele schok waaruit geestelijk letsel is voortgevloeid’, zoals is vereist voor het aannemen van
shockschade. Blijkens haar verklaring is [benadeelde 5] later telefonisch op de hoogte gebracht en
gehouden over de situatie van [slachtoffer] . Van een rechtstreekse confrontatie met de ernstige
gevolgen is dus geen sprake.

106. Verder is ter onderbouwing van de vordering een enkel formulier ‘Intake POH GGZ’ d.d. 10
november 2016 bijgevoegd. Dit formulier maakt weliswaar melding van bepaalde klachten, maar bevat
geen diagnose van een psycholoog of psychiater van een in de psychiatrie erkend ziektebeeld.
Onduidelijk is van wie het formulier afkomstig is en het is niet ondertekend.

107. Ten overvloede geldt dat bij de beoordeling van shockschade de relatie tussen degene die de
schade vordert en het slachtoffer een belangrijke rol speelt. Dit ziet op de vraag of een waarneming of
confrontatie als hiervoor bedoeld wel in redelijkheid de vereiste heftige emotionele schok leidende tot
geestelijk letsel heeft of kan hebben teweeggebracht. Het belang van de nauwe affectieve relatie
kwam in de hiervoor besproken jurisprudentie al veelvuldig terug. (…)

108. Met betrekking tot de relatie tussen [benadeelde 5] en [slachtoffer] bevat het dossier
onvoldoende informatie om vast te stellen dat deze nauw en affectief was. Zo verklaarde zij over hun
relatie uitsluitend dat hij en haar partner [benadeelde 4] achterneven waren, dat zij “hem pas sinds
een goed jaar kent” en dat de heer [slachtoffer] al twee weken in Nederland was, maar dat zij hem
zaterdag 27 juni 2015 voor het eerst zag.

109. Dit alles staat aan toewijzing in de weg. [benadeelde 5] dient niet-ontvankelijk te worden
verklaard in haar vordering tot schadevergoeding.

V.VI Vordering van [benadeelde 6]

110. Tot slot is ook namens [benadeelde 6] (een vriendin van [slachtoffer] ) een vordering ingediend
tot vergoeding van immateriële schade, te weten shockschade, ad € 20.000,-

111. Beoordeeld moet worden of bij [benadeelde 6] sprake is van schade die

a. ) het gevolg is van het waarnemen van de tot het overlijden leidende gebeurtenis, dan wel

b. ) de rechtstreekse confrontatie met de ernstige gevolgen daarvan, terwijl dit

c. ) heeft geleid tot een emotionele schok waaruit geestelijk letsel bij haar voortvloeit.

Van een voor vergoeding in aanmerking komende schade bestaande in een emotionele schok leidende
tot geestelijk letsel zal d.) als regel slechts sprake zijn als een in de psychiatrie erkend ziektebeeld
aan de orde is.

112. Zoals de verdediging eerder al aangaf, is de hiervoor bedoelde gebeurtenis moeilijk vast te
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stellen en is sprake van “medeschuld” aan de zijde van [slachtoffer] .

113. Verder geldt dat [benadeelde 6] op 27 juni 2015 met [slachtoffer] en anderen in het Zuiderpark
was. Zij heeft een deel van zijn aanhouding waargenomen. Uit het dossier kan wat de verdediging
betreft echter niet blijken dat deze waarnemingen hebben geleid tot een ‘emotionele schok’ met
geestelijk letsel tot gevolg. Temeer, nu haar verklaring op bepaalde onderdelen niet is te rijmen met
objectief bewijs. Zo verklaarde zij dat [slachtoffer] geboeid was, met zijn handen op zijn rug, en dat
“ze” (agenten) hem met een knuppel op zijn hoofd, op zijn benen en op zijn billen sloegen, terwijl uit
beelden blijkt dat hiervan geen sprake is geweest.

114. Daarnaast is bij de vordering een uitdraai van een behandelplan Basis GGZ gevoegd. De uitdraai
betreft geen verklaring van een psycholoog of arts en is niet ondertekend. Uit de uitdraai kan evenmin
rechtstreeks worden afgeleid dat er sprake is van een diagnose van een in de psychiatrie erkend
ziektebeeld, noch dat de psychische klachten van [benadeelde 6] het gevolg zijn van een emotionele
schok door een waarneming of confrontatie als hiervoor bedoeld.

115. Ook [benadeelde 6] dient daarom niet-ontvankelijk te worden verklaard in haar vordering tot
schadevergoeding.’

154. Onderdeel van bijlage 3 is voorts het ‘Aanvullend schriftelijk standpunt omtrent de aangepaste
vorderingen tot schadevergoeding inzake DH01 en DH02’. Daarin is onder meer aangevoerd:

154. ‘III.II Aangepaste vordering van [benadeelde 2]

124. De vordering tot schadevergoeding van [benadeelde 2] is als volgt aangepast: (…)

125. Ter terechtzitting van 15 november 2017 is de materiële vordering vermeerderd met € 15.034,25,
betrekking hebbende op kosten die zien op het onderzoek van recherchebureau PSG ad € 13.915,00
en kosten in verband met het rapport van het spraakafzienteam ad € 1.119,25.

III.IIa Materiële schade

126. De verdediging handhaaft al haar opmerkingen en conclusies omtrent de materiële
schadevergoeding. Voor de aangepaste en/of nieuwe posten geldt aanvullend het volgende.

(…)

Kosten recherchebureau en spraakafzienteam

151. De verdediging bestrijdt tevens toewijzing van deze kosten als rechtstreekse schade dan wel
buitengerechtelijke kosten. Zij verwijst hiervoor naar hetgeen zij hierboven omtrent de voorwaarden
voor toekenning van dergelijke kosten opmerkte.

152. Voor de stelling dat het buitengerechtelijke kosten zouden betreffen, geldt in het bijzonder dat
deze kosten geen betrekking hebben op de vaststelling van (civiele) schade en aansprakelijkheid, ze
zijn niet als redelijkerwijs noodzakelijk aan te merken, noch naar hun omvang redelijk, terwijl de factor
“medeschuld” of “eigen schuld” dusdanig verminderend werkt, dat er ten aanzien van cliënten in elk
geval geen vergoedingsplicht zal resten.

153. De facturen bieden daarnaast geen dan wel onvoldoende inzicht in de gedeclareerde
werkzaamheden en niet blijkt dat de facturen door [benadeelde 2] zijn of worden betaald. Ten
aanzien van beide facturen blijkt evenmin dat [benadeelde 2] de betreffende opdracht heeft gegeven.

154. De factuur van PSG is gericht aan de “Fam. [slachtoffer] ”, postadres [b-straat 1] te [plaats]
(kantoor raadsman). Wat de (kennelijke) factuur van het spraakafzienteam betreft geldt dat niet eens
blijkt dat deze afkomstig is van dat team. De factuur voldoet niet aan de wettelijke vereisten die aan
een factuur worden gesteld, nu deze vrijwel alle basisgegevens niet bevat (waaronder de naam en
het adres van het team, het bankrekeningnummer, het BTW-nummer en het KvK-nummer). Verder is de
factuur gericht aan Korver Advocaten, ter attentie van Richard Korver.

155. De benadeelde partij kan niet in de vordering tot vergoeding van deze kosten worden
ontvangen.’

155. Het hof heeft voor zover van belang het volgende overwogen:

‘De vorderingen van de benadeelde partijen
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138. [benadeelde 1] (de moeder van het slachtoffer) , [benadeelde 2] en [benadeelde 3] (beiden zus
van het slachtoffer), [benadeelde 7] (zoon van het slachtoffer), [benadeelde 4] (achterneef van het
slachtoffer), [benadeelde 6] en [benadeelde 5] (beiden een vriendin van het slachtoffer) hebben zich
in het onderhavige strafproces ieder gevoegd als benadeelde partij en een vordering ingediend tot
vergoeding van geleden materiële en/of immateriële schade als gevolg van het aan de verdachte ten
laste gelegde.

139. De rechtbank heeft de benadeelde partijen in hun vorderingen niet-ontvankelijk verklaard, omdat
- kort gezegd - de beoordeling van die vorderingen volgens de rechtbank zou leiden tot een
onevenredige belasting van het strafgeding als bedoeld in artikel 361, lid 3 van het Wetboek van
Strafvordering (hierna: Sv). De benadeelde partijen hebben hun vorderingen in hoger beroep
gehandhaafd, zodat deze thans opnieuw aan de orde zijn.

140. De advocaten-generaal hebben aangegeven dat er evident sprake is van een rechtstreeks
verband tussen het bewezen verklaarde en de schade die door de nabestaanden is geleden. De wet
en de rechtspraak bieden ruim voldoende aanknopingspunten voor het toewijzen van diverse door de
nabestaanden gevorderde posten, zoals reiskosten. De advocaten-generaal stellen zich op het
standpunt dat deze zaak zich leent voor een ruimhartig gebruik van de aan het hof toekomende
schattingsbevoegdheid waar het gaat om het vaststellen van de hoogte van de geleden schade.

141. De verdediging heeft niet-ontvankelijkverklaring van de benadeelde partijen in hun vorderingen
bepleit: primair gelet op de bepleite vrijspraak dan wel ontslag van alle rechtsvervolging, subsidiair
omdat geen sprake is van rechtstreekse schade zodat de benadeelde partijen niet
voegingsgerechtigd zijn, en meer subsidiair omdat de behandeling van die vorderingen een
onevenredige belasting van het strafgeding oplevert.

142. Het hof is, anders dan de rechtbank, van oordeel dat de complexiteit, dan wel de omvang van de
vorderingen niet zodanig groot is, dat deze - in ieder geval op onderdelen - niet in het kader van dit
strafgeding zouden kunnen worden beoordeeld. De stelling van de verdediging dat zij de gelegenheid
moet hebben om de Nationale Politie of haar verzekeraar in vrijwaring op te roepen staat daaraan
niet in de weg. Die wens van de verdediging doet immers niet af aan de eigen aansprakelijkheid van
de verdachte op grond van onrechtmatige daad. De onderlinge verhouding tussen de verdachte en
zijn werkgever of diens verzekeraar regardeert de benadeelde partijen niet. Het hof zal dan ook tot
de inhoudelijke beoordeling van de vorderingen overgaan.

143. Het hof zal de vorderingen waar mogelijk gezamenlijk behandelen. Voor zover er dan nog posten
overblijven, zal het hof deze per benadeelde partij behandelen.

(…)

Shockschade

145. [benadeelde 1] , [benadeelde 2] , [benadeelde 3] , [benadeelde 6] en [benadeelde 5] hebben
ieder een bedrag van € 20.000,- wegens shockschade gevorderd. [slachtoffer] heeft een bedrag van €
60.000,- wegens shockschade gevorderd.

Voor vergoeding van shockschade is op grond van artikel 6:106 lid 1 onder b BW vereist dat 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 is van oordeel dat het antwoord op de vragen of daarvan
sprake is en of dit door het bewezen verklaarde is veroorzaakt, in onvoldoende mate blijkt uit de door
de benadeelde partijen overgelegde (medische) stukken en uit de daarop gegeven toelichting.
Evenmin bevatten deze stukken voldoende aanknopingspunten om de hoogte van de beweerdelijk
geleden schade vast te kunnen stellen. Voor een goed beeld dient wellicht nader onderzoek plaats te
vinden. De vaststelling van de gestelde schade vereist een degelijker en uitvoeriger onderbouwing
dan thans in de overgelegde stukken en de ter zitting gegeven toelichting wordt geboden. De
behandeling van de vorderingen voor zover deze zien op shockschade leveren naar het oordeel van
het hof dan ook een onevenredige belasting van het strafgeding op als bedoeld in artikel 361, lid 3 Sv.
De genoemde benadeelde partijen dienen in hun vorderingen voor zover zij zien op shockschade niet-
ontvankelijk te worden verklaard.
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146. Met de rechtbank is het hof van oordeel dat de worsteling die is ontstaan naar aanleiding van de
aanhouding van [slachtoffer] het rechtstreekse gevolg is geweest van diens weigering om aan de
aanhouding mee te werken en zijn hevige en voortdurende fysieke verzet daartegen. In zoverre kan
niet worden uitgesloten dat er sprake is van enige mate van eigen schuld van het slachtoffer in de zin
van artikel 6:101 BW die kan leiden tot een vermindering van de schadevergoedingsplicht. Het hof is
thans bereid aan te nemen dat, gelet op alle omstandigheden van het geval, de mate van eigen
schuld aan de zijde van [slachtoffer] op ten hoogste 25% kan worden geschat. Dit brengt mee dat de
hierna toe te wijzen vorderingen tot schadevergoeding zullen worden verminderd met dat percentage.
(…)

147. Het hof zal thans overgaan tot de bespreking van de afzonderlijke vorderingen, voor zover zij
hierboven nog niet aan de orde zijn geweest. De vorderingen van [benadeelde 6] en [benadeelde 5]
zien enkel op de door hen beweerdelijk geleden shockschade. Zij zullen, gelet op het hierboven
overwogene, in hun vorderingen niet-ontvankelijk worden verklaard.

De vordering van [benadeelde 1]

148. (…) De gevorderde materiële schade bestaat uit een bedrag van € 100,18 wegens psychische
hulp en een bedrag van € 3.384,83 die de benadeelde aan reiskosten ten behoeve van deze
strafzaak in eerste aanleg en in hoger beroep heeft gemaakt.

De kosten van psychische hulp ziet het hof als zodanig samenhangend met de door de benadeelde
gevorderde shockschade, dat de benadeelde partij ook op dit punt niet-ontvankelijk (BFK: moet
worden) verklaard. (…)

De vordering van [benadeelde 2]

149. (…) De gevorderde materiële schade bestaat uit de volgende posten:

(…)

- € 13.915,- kosten PSG recherche;

- € 1.119,25 kosten SpraakAfzienTeam;

(…)

Kosten Infographic, PSG recherche en SpraakAfzienTeam

155. Al deze kosten kunnen volgens de benadeelde partij worden geschaard onder kosten ter
vaststelling van de schade en de aansprakelijkheid ex artikel 6:96, lid 2 sub b BW.

(…) De kosten van het SpraakAfzienTeam kunnen niet worden aangemerkt als kosten ter vaststelling
van de schade en de aansprakelijkheid, nu niet is gebleken dat deze verrichte werkzaamheden
redelijkerwijs noodzakelijk waren. Ook op dit punt zal de vordering niet-ontvankelijk worden
verklaard. Voor zover de vordering ziet op het onderzoek van recherchebureau PSG geldt dat zij in het
geheel niet is gespecificeerd en derhalve onvoldoende onderbouwd. Ook op dit punt wordt de
vordering daarom niet-ontvankelijk verklaard.

(…)

De vordering van [slachtoffer]

161. (…)De gevorderde materiële schade bestaat uit de volgende posten:

€ 2.181,- wegens gederfd levensonderhoud;
(…)
162. Ingevolge artikel 51f Sv en artikel 6:108 BW kan de benadeelde partij in zijn hoedanigheid van

bloedverwant van het slachtoffer de kosten van het gederfde levensonderhoud in het strafgeding
vorderen. Daartoe is een bedrag van € 2.181,- gevorderd. Gelet op de onderbouwing komt dit bedrag
het hof niet onredelijk voor, terwijl de verdediging de berekening van het gederfde levensonderhoud
niet inhoudelijk heeft betwist. Het hof zal dan ook dit onderdeel van de vordering, zij het met een

Eigen schuld
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3.5.

vermindering van 25%, toewijzen, derhalve € 1.635,75.
(…)
Wettelijke rente
167. Voor zover de vorderingen tot schadevergoeding door het hof zullen worden toegewezen,

zullen deze worden vermeerderd met de gevorderde wettelijke rente vanaf de datum van het
overlijden van [slachtoffer] , 28 juni 2015, tot aan de dag van de algehele voldoening. (…)
Ten aanzien van de toegewezen kosten van levensonderhoud wordt geen wettelijke rente

toegewezen, nu een deel van deze kosten weliswaar betrekking heeft op het verleden, maar
daartegenover staat dat een ander deel van deze kosten "vooruit" moet worden betaald.
(…)
Schadevergoedingsmaatregel
169. Het hof acht geen termen aanwezig om - ter zake van de hierboven genoemde toegewezen

schadeposten - aan de verdachte de schadevergoedingsmaatregel op te leggen, nu de Nationale
Politie, de werkgever van de verdachte, heeft aangegeven dat zij een aansprakelijkheidsverzekering
heeft en dat het handelen van de verdachte onder de dekking van die verzekering valt. Voor
vergoeding van de toegewezen schade kunnen de benadeelde partijen dus de Nationale Politie
benaderen.
Proceskosten
170. Daar waar de verdachte wordt veroordeeld in de proceskosten die de benadeelde partijen tot

aan deze uitspraak in verband met de vorderingen tot schadevergoeding hebben gemaakt, wordt hij
tevens veroordeeld in de kosten die de benadeelde partijen ten behoeve van de tenuitvoerlegging
van deze uitspraak nog moeten maken’

156. Zes van de in totaal tien middelen betreffen de niet-ontvankelijkverklaring van benadeelde
partijen in hun vordering ter zake van shockschade en de motivering van die beslissing. Tegen die
achtergrond geef ik alvorens ik de middelen bespreek eerst de rechtspraak van Uw Raad inzake
vorderingen betreffende shockschade alsmede de beoordeling van een (gedeeltelijke) niet-
ontvankelijkverklaring van een benadeelde partij in een ingediende vordering weer.

157. Uw Raad heeft onder de werking van art. 361 (oud) Sv in een aantal arresten de vordering tot
vergoeding van shockschade niet-ontvankelijk verklaard omdat reeds vast zou staan dat deze
vordering na terugwijzing of verwijzing van de zaak niet-ontvankelijk zou worden verklaard op de
grond dat een dergelijke vordering niet van zo eenvoudige aard is dat zij zich leent voor behandeling
in het strafgeding.98 A-G Vegter sprak in dat verband, onder verwijzing naar de studiepocket van
Langemeijer, van een benadering die ‘nogal wat weg (had) van een categorische uitsluiting’.99 Dat Uw
Raad – bij de huidige stand van zaken – vergoeding van shockschade ook in de context van het
strafproces in beginsel mogelijk acht, kan worden afgeleid uit HR 27 september 2016,
ECLI:NL:HR:2016:2201, NJ 2017/88 m.nt. Lindenbergh. Daarin overwoog Uw Raad als volgt:

‘3.4. Gelet op HR 22 februari 2002, ECLI:NL:HR:2002:AD5356, NJ 2002/240 kan vergoeding van
immateriële schade plaatsvinden als door het waarnemen van het tenlastegelegde of door de directe
confrontatie met de ernstige gevolgen ervan, een hevige emotionele schok bij de benadeelde partij
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
tenlastegelegde is gedood of gewond. Voor vergoeding is dan wel vereist dat 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 geoordeeld dat de gevorderde immateriële schade toewijsbaar is. Dat oordeel
getuigt niet van een onjuiste rechtsopvatting, nu het Hof in zijn (…) overweging ervan blijk heeft
gegeven aan de hand van de hiervoor in 3.4 bedoelde vereisten voor het toewijzen van
shockschade te hebben onderzocht of in de bijzondere omstandigheden van dit geval aan die
vereisten is voldaan. Het oordeel van het Hof dat de directe confrontatie met het stoffelijk

Shockschade; niet-ontvankelijkverklaring benadeelde partij
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overschot van zijn – door de verdachte van het leven beroofde – moeder bij de benadeelde partij
[betrokkene 1] heeft geleid tot geestelijk letsel in de vorm van een medisch vastgesteld, in de
psychiatrie erkend ziektebeeld, te weten: een posttraumatisch stress syndroom, is, mede gelet op
de gegevens die in het voegingsformulier en de bijbehorende stukken ter toelichting op de
vordering van de benadeelde partij zijn verstrekt (…), niet onbegrijpelijk en voldoende
gemotiveerd.’

158. Ook in HR 4 oktober 2016, ECLI:NL:HR:2016:2241, NJ 2017/89 m.nt. Lindenbergh overwoog
Uw Raad dat ’s hofs oordeel voor zover inhoudend dat, kort gezegd, sprake was van te vergoeden
shockschade niet onbegrijpelijk en voldoende gemotiveerd was. Desalniettemin casseerde Uw
Raad, op grond van de volgende overweging:

‘3.5. Voorts klaagt het middel dat het Hof zijn vaststelling van de hoogte van de geleden
shockschade op het gevorderde bedrag van € 25.000,-, onvoldoende heeft gemotiveerd. Het Hof
heeft bij de beoordeling van de hoogte van de geleden schade zonder miskenning van enige
rechtsregel vooropgesteld dat vaststelling daarvan "geschiedt met in achtneming van alle
omstandigheden van het geval, waaronder de ernst van het aan de aansprakelijke te maken
verwijt, de aard van het letsel, de ernst van het letsel (waaronder de duur en de intensiteit), de
verwachting ten aanzien van het herstel en de leeftijd van het slachtoffer. Voorts dient de rechter
bij de begroting, indien mogelijk, te letten op vergelijkbare gevallen." Het Hof is vervolgens
voorbijgegaan aan verdachtes betwisting van de hoogte van de vordering van [betrokkene 1] ter
zake van shockschade op de grond dat "verdachte met het begaan van het bewezenverklaarde
feit een ernstig verwijt wordt gemaakt, terwijl moet worden vastgesteld dat dit handelen van
verdachte gezien de omstandigheden waaronder het feit werd gepleegd, voor de benadeelde
partij zeer ingrijpende gevolgen heeft gehad."

Aldus heeft het Hof zijn beslissing, mede gelet op hetgeen namens de verdachte ter betwisting is
aangevoerd omtrent de beoordeling van vergelijkbare gevallen (…) en het ontbreken van concrete
vaststellingen van het Hof ten aanzien van bijvoorbeeld de duur en de intensiteit van het letsel en
de verwachtingen ten aanzien van het herstel, niet toereikend gemotiveerd. In zoverre slaagt het
middel.’

159. In HR 20 juni 2017, ECLI:NL:HR:2017:1111, NJ 2019/111 m.nt. Mevis casseerde Uw Raad de
beslissing tot toewijzing van een vergoeding wegens shockschade eveneens, onder verwijzing
naar de conclusie van A-G Bleichrodt. Uit de conclusie valt af te leiden dat het hof ‘het bestaan van
geestelijk letsel niet in rechte heeft vastgesteld’. Bleichrodt acht ‘het oordeel ten aanzien van het
bedrag aan immateriële schade evenmin zonder meer begrijpelijk’ (randnummer 79). In HR 28 mei
2019, ECLI:NL:HR:2019:830 werd een middel dat betrekking had op de toewijzing van
shockschade met de aan art. 81 RO ontleende formulering afgedaan. Uit de conclusie van A-G
Vegter volgt dat het hof had vastgesteld dat aan de vereisten volgend uit rechtspraak van Uw
Raad was voldaan, en dat de verdachte niet gemotiveerd had betwist dat de benadeelde partij
shockschade had geleden (randnummers 20 en 21). Ook in HR 3 september 2019,
ECLI:NL:HR:2019:1295 werd een middel dat betrekking had op de toewijzing van shockschade
met de aan art. 81 RO ontleende formulering afgedaan. Uit de conclusie van A-G Spronken blijkt
dat de kern van de klacht was dat het hof ‘de schatting van de naar billijkheid te vergoeden
shockschade’ onvoldoende had gemotiveerd. Zij concludeert dat het hof op dat punt niet tot een
nadere motivering was gehouden mede gelet op ‘het ontbreken van inhoudelijke onderbouwde
betwistingen omtrent de omvang van de vordering van de zijde van de verdediging’ (randnummer
31).

160. In HR 28 mei 2019, ECLI:NL:HR:2019:793, NJ 2019/379 m.nt. Vellinga, het overzichtsarrest
met betrekking tot de vordering van de benadeelde partij, heeft Uw Raad inzake de vergoeding
voor immateriële schade, waaronder shockschade, en inzake de beoordeling door de rechter van
een vordering van een benadeelde partij het volgende overwogen (met weglating van voetnoten):

‘2.1 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
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2.4.4

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
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.

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.

(…)

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;

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.
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2.4.5 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. 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.

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’).

(…)

2.8.1

2.8.2

2.8.3

Beoordeling en beslissing rechter

Voor de toewijsbaarheid van de vordering van de benadeelde partij gelden niet de
bewijs(minimum)regels van het Wetboek van Strafvordering maar de regels van stelplicht en
bewijslastverdeling in civiele zaken. 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. 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.
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2.8.4

2.8.5

2.8.6

2.8.7

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. 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.

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.

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.

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
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. 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.

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.’

161. De strafrechter dient de vordering derhalve op grond van art. 361, derde lid, Sv niet-
ontvankelijk te verklaren indien hij niet verzekerd acht dat de verdachte in voldoende mate
in de gelegenheid is geweest om naar voren te brengen hetgeen hij tot verweer tegen de
vordering kan aanvoeren en, voor zover nodig en mogelijk, daarvan bewijs te leveren (rov.
2.1). 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
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mate zijn komen vast te staan (rov. 2.8.2). Indien dat niet het geval is, ligt niet-
ontvankelijkverklaring in veel gevallen in de rede (vgl. rov. 2.8.3).

162. Of de behandeling van een vordering van de benadeelde partij een onevenredige
belasting van het strafgeding oplevert, is een feitelijk oordeel dat in cassatie op
begrijpelijkheid wordt getoetst. Bij wijze van voorbeeld kan worden gewezen op HR 2
februari 2016, ECLI:NL:HR:2016:177, NJ 2016/104 waarin de benadeelde partij niet-
ontvankelijk was verklaard in de vordering voor zover deze aan- en verkoopkosten (van een
ander huis) en verhuiskosten betrof. Gesteld was dat de verhuizing een rechtstreeks gevolg
was van de diepe indruk die de bewezenverklaarde beroving had achtergelaten. Uw Raad
overwoog dat het hof de benadeelde partij in haar vordering tot vergoeding van deze
kosten niet-ontvankelijk had verklaard ‘op de grond dat de behandeling van die vordering
met het oog op beantwoording van de vraag of voldaan is aan het vereiste rechtstreeks
verband tussen die schade en het bewezenverklaarde feit een onevenredige belasting van
het strafgeding oplevert. Dat oordeel is niet onbegrijpelijk.’

163. Uit rechtspraak van Uw Raad kan worden afgeleid dat Uw Raad het oordeel van de
feitenrechter dat de behandeling van een vordering van de benadeelde partij een
onevenredige belasting van het strafgeding oplevert, terughoudend toetst.100 Daarbij zal
een rol spelen dat niet-ontvankelijkverklaring op deze grond de benadeelde partij in geen
enkel opzicht belemmert in de mogelijkheid om de civiele vordering alsnog aan de civiele
rechter voor te leggen.

De namens de benadeelde partijen [benadeelde 1] , [benadeelde 2] en [benadeelde 3]
ingediende middelen

164. In de namens deze drie benadeelde partijen ingediende schriftuur zijn vijf middelen van
cassatie voorgesteld. De eerste drie middelen betreffen de niet-ontvankelijkverklaring inzake
de vordering tot vergoeding van shockschade. Het vierde en vijfde middel, voorgesteld
namens benadeelde partij [benadeelde 1] respectievelijk benadeelde partij [benadeelde 2] ,
betreffen de niet-ontvankelijkverklaring ter zake van de vordering tot vergoeding van andere
kosten.

Het eerste middel

165. Het eerste middel klaagt dat het hof ten onrechte heeft overwogen dat in onvoldoende
mate zou zijn gebleken dat sprake is van geestelijk letsel bij de benadeelde partijen en dat
het hof ten onrechte op grond van art. 6:106, aanhef en onder b, BW en art. 8 EVRM geen
immateriële schadevergoeding heeft toegewezen.

166. De benadeelde partijen [benadeelde 1] , [benadeelde 2] en [benadeelde 3] hebben
ieder een bedrag van € 20.000,- aan shockschade gevorderd. Ter onderbouwing van elk van
deze vorderingen zijn stukken overgelegd. Ik zal deze, voor zover van belang voor de
bespreking van het eerste middel, hierna per benadeelde partij weergeven.

167. Bij het voegingsformulier van [benadeelde 1] bevindt zich een brief van 1 maart 2017
van [betrokkene 4] , ‘Psychologist-Director’ bij ‘Idea Psychological Center’ te Aruba.101 Deze
brief houdt onder meer in:

‘This letter is to confirm that [benadeelde 1] , born on [geboortedatum] 1949, came on
September 14, 2015 to our center remitted by her family physicians [betrokkene 1] , for
psychological and psychiatric counseling for her specific stressful situation. In our sessions
with [benadeelde 1] , we observed that [benadeelde 1] presented some symptoms of
anxiety as well as depressive moods.

[benadeelde 1] received psychological and psychiatric treatment at our center, [benadeelde
1] diagnosis is Adjustment Disorder with depressed mood (Code ICD 10-F43.21) due to
mourning (Code ICD 10-Z63.4) with comorbidity Posttraumatic stress disorder (Code ICD 10-
F43.12) due to witnessed violent images about the sudden death of her loved son. These
psychopathological conditions are characterized by a long-term treatment. During this
process, [benadeelde 1] experienced episodes of a prominent tension, worry and feelings of
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apprehension about every-day events and problems.’

Bij het voegingsformulier van [benadeelde 2] bevindt zich een brief van 1 maart 2017,
eveneens van [betrokkene 4] , ‘Psychologist-Director’ bij ‘Idea Psychologicial Center’ te
Aruba.102 Deze houdt onder meer in:

‘This letter is to confirm that [benadeelde 2] , born on [geboortedatum] 1970 came on
September 14, 2015 to our center remitted by her family physicians [betrokkene 2] for
psychological and psychiatric counseling for her specific traumatic situation. In our sessions
with [benadeelde 2] , we observed that [benadeelde 2] presented some symptoms of
anxiety as well as depressive moods.

[benadeelde 2] received psychological and psychiatric treatment at our center. [benadeelde
2] diagnosis is Major Depressive Disorder, severe without psychotic features (Code ICD 10-
F32.2) due to mourning (Code ICD 10-Z63.4) with comorbidity Posttraumatic stress disorder
(Code ICD 10-F43.12) due to witnessed violent images about the sudden death of her loved
brother. These psychopathological conditions are characterized by a long-term treatment.
During this process, [benadeelde 2] , experienced periods of a prominent tension, worry and
feelings of apprehension about every-day events and problems.’103

169. Bij het voegingsformulier van [benadeelde 3] bevindt zich een brief van psycholoog
[betrokkene 3] van 10 maart 2017. Deze brief houdt onder meer in:

‘ [benadeelde 3] is sinds 2014 bij mij in behandeling. In 2014 heeft zij onderstaande
diagnose van mij gekregen. Deze diagnose is nog steeds van toepassing. Nadat haar broer
in juni 2015 is overleden zijn haar psychische klachten verergerd, met name de angst en
stemmingsklachten.

Dsm-IV-TS classificatie:

As
I

311 (F32.9) Depressieve stoornis NAO – Hoofd
300.00 (F41.9) Angststoornis NAO
307.50 (F50.9) Eetstoornis NAO
780.52 (G47.0) Slaapstoornis door ziekte van Bechterew

AS
II

799.9 (R46.8) Diagnose op AS II uitgesteld;
Trekken van Borderline problematiek en afhankelijke trekken

AS
III

Reumatische aandoening: De ziekte van Bechterew (diagnose 2010).

AS
IV

Problemen binnen de primaire steungroep, problemen gebonden aan de sociale
omgeving, woonproblemen, financiële problemen

AS
V

Gaf=51

170. De steller van het middel wijst voorts op het volgende onderdeel van de verklaring die
[benadeelde 3] tijdens het onderzoek ter terechtzitting in hoger beroep in het kader van de
uitoefening van het spreekrecht heeft afgelegd:

‘De zaak van mijn broer [slachtoffer] is heel lang bezig, bijna 4 jaar. Zolang ben ik al met de
zaak bezig en kan ik niet verder, want ik word er continu mee geconfronteerd. Met de pijn die
ik heb kan niemand mij helpen, daarvoor is de pijn te groot.’

171. De steller van het middel voert aan dat de benadeelde partijen van oordeel zijn dat het
hof ten onrechte heeft overwogen dat in onvoldoende mate is gebleken dat sprake zou zijn
van een in de psychiatrie erkend ziektebeeld. Voor alle benadeelde partijen zou gelden dat
zij een psycholoog hebben geconsulteerd die een in de psychiatrie erkend ziektebeeld heeft
geconstateerd. Daarbij wijst de steller er ook nog op dat genoegzaam zou zijn gebleken dat
de benadeelde partijen ‘zijn geconfronteerd met de directe gevolgen van het misdrijf nu zij
de door hun inspanningen verkregen veel scherpere beelden hebben gezien’ en ‘
[slachtoffer] in het ziekenhuis hebben bezocht waar hij ernstig gewond lag’. Voorts
attendeert de steller van het middel erop dat de benadeelde partijen in de media veelvuldig
zijn geconfronteerd met de zaak. Dat er sprake is van een affectieve band tussen deze
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benadeelde partijen en het slachtoffer is volgens de steller van het middel evident.

172. Uit ’s hofs overwegingen blijkt dat het van oordeel is dat het antwoord op de vraag of
van ‘geestelijk letsel’ in de vorm van een ‘in de psychiatrie erkend ziektebeeld’ sprake is en
het antwoord op de vraag of dit door het bewezenverklaarde is veroorzaakt, ‘in
onvoldoende mate blijkt uit de door de benadeelde partijen overgelegde (medische) stukken
en uit de daarop gegeven toelichting’ (ov. 145). Het hof stelt voorts vast dat de stukken
evenmin ‘voldoende aanknopingspunten (bevatten) om de hoogte van de beweerdelijk
geleden schade vast te kunnen stellen’. De vaststelling van de gestelde schade vereist naar
het oordeel van het hof ‘een degelijker en uitvoeriger onderbouwing dan thans in de
overgelegde stukken en de ter zitting gegeven toelichting wordt geboden’.

173. In de brief van [betrokkene 4] betreffende [benadeelde 1] wordt gesproken over our
sessions, waarin some symptoms of anxiety as well as depressive moods naar voren kwamen.
Vervolgens is als diagnose vermeld: ‘Adjustment Disorder with depressed mood (Code ICD 10-
F43.21) due to mourning (Code ICD 10-Z63.4) with comorbidity Posttraumatic stress disorder
(Code ICD 10- F43.12) due to witnessed violent images about the sudden death of her loved son.’
De brief licht niet toe waarom op basis van de vastgestelde symptomen de conclusie is
getrokken dat sprake is van comorbidity posttraumatic stress disorder. Evenmin wordt
toegelicht waaruit is afgeleid dat deze het gevolg is van het bewezenverklaarde feit. De brief
geeft ook niet aan wie met [benadeelde 1] heeft of hebben gesproken, hoe lang het gesprek
of de gesprekken hebben geduurd, en wie vervolgens de diagnose heeft gesteld.

174. In de brief van [betrokkene 4] betreffende [benadeelde 2] wordt eveneens gesproken
over our sessions, waarin some symptoms of anxiety as well as depressive moods naar voren
kwamen. Vervolgens is als diagnose vermeld: ‘Major Depressive Disorder, severe without
psychotic features (Code ICD 10-F32.2) due to mourning (Code ICD 10-Z63.4) with comorbidity
Posttraumatic stress disorder (Code ICD 10-F43.12) due to witnessed violent images about the
sudden death of her loved brother.’ Ook deze brief licht niet toe waarom op basis van de
vastgestelde symptomen de conclusie is getrokken dat sprake is van comorbidity
posttraumatic stress disorder, of waaruit is afgeleid dat deze het gevolg is van het
bewezenverklaarde feit. De brief geeft niet aan wie met [benadeelde 2] heeft of hebben
gesproken, hoe lang het gesprek of de gesprekken hebben geduurd, en wie vervolgens de
diagnose heeft gesteld.

175. Ik neem voorts in aanmerking dat over de behandeling in beide brieven slechts wordt
opgemerkt dat het gaat om een ‘long term treatment’ en dat bij elk van beide benadeelde
partijen wordt vermeld dat zij tijdens de behandeling ‘periods of a prominent tension, worry
and feelings of apprehension about every-day events and problems’ hebben ervaren, zonder dat
is toegelicht hoe deze observatie zich verhoudt tot de eis dat sprake is van (kort gezegd)
shockschade.

176. Daar komt bij dat de vorderingen inhoudelijk zijn betwist. Namens de verdachte is
zowel bij [benadeelde 1] als bij [benadeelde 2] aangevoerd dat de benadeelde partij de
gebeurtenissen niet zelf heeft waargenomen of kort daarna rechtstreeks met de ernstige
gevolgen daarvan is geconfronteerd, terwijl deze eis in rechtspraak van Uw Raad aan
toewijzing wordt gesteld. Voorts is aangevoerd dat uit de verklaringen van [betrokkene 4]
niet kan worden afgeleid dat sprake is van geestelijk letsel in de vorm van een in de
psychiatrie erkend ziektebeeld, dat de verklaringen erg kort zijn en dat de ‘Adjustment
Disorder’ en de ‘Major Depressive Disorder’ volgens de brieven het gevolg zouden zijn van
‘mourning’ en dus niet van ‘de gebeurtenis an sich’.

177. ‘s Hofs feitelijk oordeel dat de behandeling van de onderhavige vorderingen voor zover
zij zien op shockschade op de weergegeven gronden een onevenredige belasting van het
strafgeding oplevert is – mede in het licht van hetgeen de verdediging in dit verband heeft
aangevoerd – niet onbegrijpelijk.

178. De brief van psycholoog Rudolphus houdt in dat benadeelde partij [benadeelde 3] al
sinds 2014 in behandeling is. De bewezenverklaarde mishandeling is begaan op 27 juni
2015; [slachtoffer] is een dag later overleden (ov. 15). De gestelde diagnose vermeldt een
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depressieve stoornis, een angststoornis, een eetstoornis en een slaapstoornis. Die diagnose
is, zo vermeldt de brief (van 10 maart 2017) nog steeds van toepassing, wel zijn de
psychische klachten (met name angst en stemmingsklachten) verergerd. Dat deze
verergering zou zijn toe te rekenen aan ‘het waarnemen van het tenlastegelegde’ of ‘de
directe confrontatie met de ernstige gevolgen ervan’ wordt in de brief niet gesteld. Duidelijk
wordt ook niet in welke mate de klachten zijn verergerd.

179. Daar komt bij dat ook deze vordering inhoudelijk is betwist. Aangevoerd is dat ook deze
benadeelde partij het incident niet heeft waargenomen en evenmin kort daarna rechtstreeks
met de ernstige gevolgen daarvan is geconfronteerd. Daarnaast voert de raadsman aan dat
de verklaring van psycholoog Rudolphus geen enkel handvat biedt om te veronderstellen dat
sprake is van een situatie als vereist voor het aannemen van shockschade.

180. Al met al is ’s hofs feitelijk oordeel ook voor zover het de vordering van benadeelde
partij [benadeelde 3] betreft – mede in het licht van hetgeen de verdediging in dit verband
heeft aangevoerd – niet onbegrijpelijk en toereikend gemotiveerd.104

181. Het middel faalt.

Het tweede middel

182. Het tweede middel klaagt dat het hof ten onrechte de rechtsgronden niet heeft
aangevuld en ten onrechte op de grondslag van art. 6:106, aanhef en onder b, BW, jo. art.
6:97 BW en art. 8 EVRM geen (immateriële) schadevergoeding heeft toegewezen. In de
toelichting voert de steller van het middel aan dat het hof heeft miskend dat, nu op de
vordering benadeelde partij het civiele recht van toepassing is, het ‘de rechtsgronden van
het geding moest en behoorde aan te vullen’.

183. De derde afdeling van Titel I van Boek I van het Wetboek van Burgerlijke
Rechtsvordering, in beide varianten, bevat ‘Algemene beginselen voor procedures’. Daar is
geregeld dat de rechter de zaak onderzoekt en beslist op de grondslag van hetgeen partijen
aan hun vordering, verzoek of verweer ten gronde hebben gelegd, tenzij uit de wet anders
voortvloeit (art. 24). De rechter vult ambtshalve de rechtsgronden aan (art. 25). Uit dit
samenstel van bepalingen volgt dat de rechter in beginsel geen feiten mag aanvullen in de
zin dat hij andere feiten aan zijn beslissing ten grondslag mag leggen dan door partijen aan
hun vordering, verzoek of verweer ten grondslag zijn gelegd. De rechter mag een vordering
wel op een andere dan de door de aanlegger aangevoerde rechtsgrond toewijzen als de
door hem gestelde feiten die rechtsgrond toelaten.105

184. Het hof heeft, zo bleek, de benadeelde partijen niet-ontvankelijk verklaard in hun
vorderingen voor zover deze zien op shockschade. Het hof is van oordeel dat het antwoord
op de vragen of sprake is van geestelijk letsel, waardoor iemand in zijn persoon is
aangetast, en of sprake is van een in de psychiatrie erkend ziektebeeld, in onvoldoende
mate blijkt uit de door de benadeelde partijen overgelegde (medische) stukken en uit de
daarop gegeven toelichting (ov. 145). Uit deze stukken blijkt volgens het hof evenmin of het
gestelde geestelijk letsel door het bewezenverklaarde is veroorzaakt. En de stukken
bevatten volgens het hof evenmin voldoende aanknopingspunten om de hoogte van de
beweerdelijk geleden schade te kunnen vaststellen. Tegen deze achtergrond heeft het hof
overwogen dat de behandeling van de vorderingen voor zover deze zien op shockschade
een onevenredige belasting van het strafgeding oplevert als bedoeld in art. 361, derde lid,
Sv. Daarmee doet zich niet de situatie voor dat de vordering van de benadeelde partij is
afgewezen vanwege het tekortschieten van de daaraan ten grondslag gelegde
rechtsgronden. De feitelijke grondslag van de vordering schiet naar ’s hofs oordeel tekort, en
dat leidt niet tot een afwijzing maar tot het in zoverre niet-ontvankelijk verklaren van de
vordering.

185. In de toelichting op het middel wijst de steller van het middel nog op rov. 2.4.5 van het
overzichtsarrest inzake de benadeelde partij, in het bijzonder voor zover daarin is
neergelegd dat ook indien ‘het bestaan van geestelijk letsel in voornoemde zin niet kan
worden aangenomen’ niet is uitgesloten ‘dat de aard en de ernst van de normschending en
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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’. De aard en
ernst van de normschending en de gevolgen daarvan zouden meebrengen, zo begrijp ik, dat
de benadeelde partijen recht hebben op vergoeding van immateriële schade ook als het
bestaan van geestelijk letsel niet kan worden aangenomen.

186. Daarmee miskent de steller van het middel het bijzondere karakter van de vordering tot
vergoeding van shockschade. Dat bijzondere schuilt er voor wat het strafrecht betreft in dat
onder specifieke voorwaarden vergoeding van immateriële schade kan plaatsvinden, geleden
door degene die het tenlastegelegde heeft waargenomen of direct met de ernstige gevolgen
daarvan is geconfronteerd. Tot die voorwaarden behoort niet alleen dat een hevige
emotionele schok bij deze benadeelde partij is teweeggebracht waaruit geestelijk letsel
voortvloeit, maar ook dat dit geestelijk letsel ‘in rechte kan worden vastgesteld, hetgeen in
het algemeen slechts het geval zal zijn indien sprake is van een in de psychiatrie erkend
ziektebeeld’.106 Dat in beginsel bij een benadeelde partij vergoeding van immateriële schade
door een aantasting in de persoon op andere wijze mogelijk is ook al is van geestelijk letsel
geen sprake, doet er niet aan af dat de persoon die het tenlastegelegde heeft
waargenomen of direct met de ernstige gevolgen daarvan is geconfronteerd alleen onder de
in rechtspraak van Uw Raad omschreven voorwaarden aanspraak op vergoeding van
immateriële schade heeft.107

187. Het tweede middel faalt.

Het derde middel

188. Het derde middel klaagt dat het hof de benadeelde partijen ten onrechte in hun
vorderingen ten aanzien van de shockschade niet-ontvankelijk heeft verklaard, nu het hof
ten onrechte geen (immateriële) schadevergoeding heeft toegewezen en heeft overwogen
dat het begroten van de schade nader onderzoek vergt. In de toelichting wordt erop
gewezen dat Uw Raad in het overzichtsarrest van 28 mei 2019 heeft overwogen dat de
gegeven uiteenzetting beoogt 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’ (rov. 2.1). In de toelichting wordt onder meer gesteld dat de
benadeelde partijen concrete gegevens hebben aangevoerd wat betreft hun geestelijk letsel
en de omstandigheden waaronder zij [slachtoffer] hebben gezien. Het hof heeft volgens de
steller van het middel ‘op geen enkele wijze duidelijk gemaakt welk onderzoek naar het
oordeel van het Gerechtshof noodzakelijk zou moeten zijn’. ’s Hofs oordeel zou blijk geven
‘van een onjuiste wijze van begroting’; het zou op de weg van het hof gelegen hebben om
‘de hoogte van de schade te schatten’. Voor zover de benadeelde partijen bekend zou geen
gemotiveerd inhoudelijk verweer zijn gevoerd door de verdediging tegen de hoogte van de
gevorderde schadevergoeding. Zij zouden hun vorderingen door middel van de gegeven
toelichtingen en verklaringen van psychologen afdoende hebben onderbouwd.

189. Deze klacht ziet eraan voorbij dat het hof de niet-ontvankelijkverklaring van de
benadeelde partijen in hun vorderingen voor zover deze zien op vergoeding van
shockschade heeft gebaseerd op een aantal overwegingen. Het hof heeft vooropgesteld, zo
bleek, dat het antwoord op de vragen of sprake is van geestelijk letsel waardoor iemand in
zijn persoon is aangetast, of sprake is van een in de psychiatrie erkend ziektebeeld, en of
het geestelijk letsel/het in de psychiatrie erkend ziektebeeld door het bewezenverklaarde
feit is veroorzaakt in onvoldoende mate blijkt uit de door de benadeelde partijen
overgelegde (medische) stukken en uit de daarop gegeven toelichting. Die overweging
draagt de niet-ontvankelijkverklaring van de benadeelde partijen in hun vorderingen voor
zover deze zien op vergoeding van shockschade zelfstandig. Reeds op die grond faalt het
middel.

190. Daar komt bij dat Uw Raad, wat de begroting van immateriële schade betreft, in het
overzichtsarrest heeft overwogen dat deze geschiedt ‘met inachtneming van alle
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omstandigheden van het geval, waaronder de aard van de aansprakelijkheid en de ernst
van het aan de aansprakelijke te maken verwijt’ (rov. 2.8.7). Het hof heeft kunnen oordelen
dat de stukken van het geding onvoldoende aanknopingspunten inzake ‘alle
omstandigheden van het geval’ bevatten om de hoogte van de geleden schade te kunnen
vaststellen. Ik roep in herinnering dat het oordeel dat de behandeling van de vordering van
de benadeelde partij een onevenredige belasting van het strafgeding oplevert een feitelijk
oordeel is dat in cassatie slechts op begrijpelijkheid wordt getoetst.

191. Ik wijs er nog op dat het slot van overweging 2.1 uit het overzichtsarrest van Uw Raad
er, zoals ook uit de formulering blijkt, niet aan in de weg staat dat de strafrechter gebruik
maakt van zijn bevoegdheid een benadeelde partij niet-ontvankelijk te verklaren indien hij
van oordeel is dat de behandeling daarvan een onevenredige belasting van het strafgeding
oplevert. En dat het hof de omstandigheid dat het vaststellen van schade nader onderzoek
zou kunnen vergen heeft kunnen betrekken bij het oordeel dat de vaststelling van schade
een onevenredige belasting van het strafgeding oplevert. Anders dan de stellers van het
middel meen ik voorts dat het hof niet gehouden was daarbij nader aan te geven welk
onderzoek voor de beoordeling van de vordering noodzakelijk zou zijn.

192. Het derde middel faalt.

Het vierde middel

193. Het vierde middel klaagt dat het hof de benadeelde partij [benadeelde 1] ten onrechte
niet-ontvankelijk heeft verklaard in ‘haar vordering tot toewijzing van de kosten die zij heeft
gemaakt voor de psycholoog’. In de toelichting op het middel wordt gesteld dat de
benadeelde partijen gezamenlijk hebben aangevoerd dat het hof ten onrechte heeft
geoordeeld dat de benadeelde partijen niet-ontvankelijk zijn in hun vordering tot vergoeding
van shockschade. In het verlengde daarvan zou liggen dat ook deze kosten dienen te
worden toegewezen ‘nu die kosten zijn gemaakt als een gevolg van de shock die hen is
overgekomen en de kosten voorts noodzakelijk waren om te maken in het kader van de
vaststelling van de door hen gevorderde shockschade’. Daarbij zou het hof niet zijn ingegaan
op de stelling van de benadeelde partij dat deze kosten zijn aan te merken als redelijke
kosten ter vaststelling van de aansprakelijkheid en de schade ex art. 6:96, tweede lid onder
b en c, BW. De steller van het middel wijst er daarbij op dat er een diagnose is gesteld.

194. De steller van het middel wijst er voorts op dat tijdens het onderzoek ter terechtzitting
in hoger beroep blijkens de pleitnota namens de benadeelde partij het volgende is
aangevoerd:108

‘30. De gevorderde kosten van de psychische hulp zijn noodzakelijk vanwege de confrontatie
met het overlijden en de beelden waarmee cliënte is geconfronteerd. Cliënte moest die
behandeling noodzakelijkerwijs ondergaan voor haar post-traumatische stressstoornis,
alsook voor de depressieve stoornis als gevolg van het overlijden.

31. Zij meent dan ook dat deze kosten ook zijn aan te merken als rechtstreeks gevolg van
het feit, zodat ook die kosten voor vergoeding in aanmerking komen. Primair meent zij dat dit
rechtstreekse schade is, subsidiair als kosten in het kader van de vaststelling van de hoogte
van de schade, en dus als buitengerechtelijke kosten.’

195. Het hof heeft de vordering voor zover deze de gevorderde kosten van psychische hulp
betreft niet-ontvankelijk verklaard omdat het deze ziet als ‘zodanig samenhangend met de
door de benadeelde partij gevorderde shockschade’, dat de benadeelde partij ook op dit
punt niet-ontvankelijk moet worden verklaard (ov. 148). In deze motivering ligt besloten dat
het hof de gronden die hebben geleid tot de niet-ontvankelijkverklaring van deze
benadeelde partij in de vordering voor zover deze ziet op shockschade ook ten grondslag
heeft gelegd aan de niet-ontvankelijkverklaring voor zover deze ziet op de kosten van
psychische hulp. Die gronden houden onder meer in, zo bleek, dat het antwoord op de
vragen of sprake is van geestelijk letsel waardoor iemand in zijn persoon is aangetast, en of
sprake is van een in de psychiatrie erkend ziektebeeld, in onvoldoende mate blijkt uit de
door de benadeelde partijen overgelegde (medische) stukken en uit de daarop gegeven
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toelichting.

196. Uit de onderbouwing van de kosten die in de pleitnota in hoger beroep is gegeven,
heeft het hof kunnen afleiden dat de kosten van psychische hulp gevorderd werden als
onderdeel van de schade die de benadeelde partij door het strafbare feit heeft geleden. De
kosten zouden noodzakelijk zijn geweest vanwege de confrontatie met het overlijden en de
beelden. De benadeelde partij zou, zo is gesteld, de behandeling hebben moeten ondergaan
voor haar posttraumatische stressstoornis en de depressieve stoornis als gevolg van het
overlijden. In zoverre heeft het hof kunnen oordelen dat de gronden voor het niet-
ontvankelijk verklaren van deze benadeelde partij in de vordering tot vergoeding van
shockschade ook de niet-ontvankelijkverklaring van de vordering tot vergoeding van
psychische hulp droegen.

197. Het hof heeft voorts kennelijk geoordeeld en kunnen oordelen dat onvoldoende is
onderbouwd dat sprake zou zijn van ‘redelijke kosten ter vaststelling van schade en
aansprakelijkheid’. In de onderbouwing die tijdens het onderzoek ter terechtzitting in hoger
beroep is gegeven ligt niet besloten dat van dergelijke kosten sprake is. Ik merk daarbij op
dat het door de steller van het middel gelegde verband met de gestelde diagnose in de
geciteerde randnummers van de pleitnota niet wordt gelegd. En dat in de motivering van de
beslissing van het hof tot niet-ontvankelijkverklaring van de benadeelde partij in de
vordering tot vergoeding van shockschade besloten ligt dat deze kosten niet hebben
geresulteerd in een onderbouwing van immateriële schade die het hof bij de vaststelling van
een vergoeding terzake behulpzaam kon zijn.109

198. Al met al heeft het hof in het licht van hetgeen ter onderbouwing van de gevorderde
kosten van psychische hulp is aangevoerd de niet-ontvankelijkverklaring van de vordering
van de benadeelde partij ook in zoverre toereikend met redenen omkleed. Ik roep daarbij in
herinnering dat het hier gaat om een feitelijk oordeel dat in cassatie alleen op
begrijpelijkheid wordt getoetst.

199. Het vierde middel faalt.

Het vijfde middel

200. Het vijfde middel klaagt dat het hof benadeelde partij [benadeelde 2] op grond van een
redelijke wetsuitleg ontvankelijk had moeten verklaren in haar vordering tot toewijzing van
de kosten die zij heeft gemaakt voor de inschakeling van het SpraakAfzienTeam en het
recherchebureau PSG. Het hof zou zich ten onrechte op het standpunt hebben gesteld dat
de werkzaamheden van het SpraakAfzienTeam niet redelijkerwijs noodzakelijk waren. Zo zou
uit de bevindingen van het SpraakAfzienTeam volgen dat de politieagenten na de
aanhouding hebben gesproken over de mogelijkheid dat [slachtoffer] was overleden.
Aangevoerd wordt dat het SpraakAfzienTeam duidelijk heeft gemaakt dat [slachtoffer] vrij
snel na dan wel tijdens het politieoptreden zou zijn overleden. Het enkele feit dat het hof
deze rapportage niet noodzakelijk heeft geacht ter onderbouwing van de
bewezenverklaring, zou niet wegnemen dat deze kosten redelijkerwijs noodzakelijk waren
voor de vaststelling van de aansprakelijkheid. Voorts zou door recherchebureau PSG
onderzoek zijn gedaan naar getuigen die zich niet in het dossier bevonden. En het
recherchebureau zou een aanzienlijk scherpere versie van de beschikbare beelden hebben
gemaakt, die ook is gebruikt. De steller van het middel wijst daarbij op art. 529 Sv.110 ’s Hofs
oordeel dat de gevorderde kosten niet gespecificeerd zouden zijn en daarmee niet
onderbouwd zou onbegrijpelijk zijn nu dit volgens de wet geen vereiste zou zijn en de door
PSG verrichte werkzaamheden op evidente wijze uit het rapport zouden volgen. Het hof had
volgens de steller van het middel minst genomen de schade zo veel mogelijk moeten
schatten en in ieder geval een deel van de vordering moeten toewijzen.

201. De benadeelde partij [benadeelde 2] heeft als materiële schade onder meer een
bedrag van € 1.119,25 voor de kosten van het SpraakAfzienTeam en € 13.915,- voor de
kosten van PSG recherche gevorderd. Die vordering is opgenomen in de ‘Schriftelijke
toelichting van de vordering van de benadeelde partijen in eerste aanleg’ en de daaraan
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gehechte bijlagen. Deze schriftelijke toelichting is tijdens de zitting van 15 november 2017 in
eerste aanleg voorafgaand aan het requisitoir overlegd.111 Daaruit blijkt dat de vordering van
de benadeelde partij is vermeerderd met de kosten die zijn gemaakt door inschakeling van
het SpraakAfzienTeam en PSG recherche. Die schriftelijke toelichting houdt in (met weglating
van een voetnoot):

‘Kosten in verband met de strafzaak ( [slachtoffer] ) TEVENS VERMEERDERING

VORDERING

14. Cliënte heeft een aantal kosten gevorderd die volgens haar zijn aan te merken als
buitengerechtelijke kosten ex artikel 6:96 lid 2 sub b BW. De kosten zien op de redelijke
kosten ter vaststelling van de aansprakelijkheid en de schade.

15. Zij doelt daarmee op de kosten voor de infographic, de kosten voor de rapportage van
[betrokkene 5] en de kosten die zien op het onderzoek van recherchebureau PSG, waardoor
onder meer de scherpere beelden boven water zijn gekomen. De nota van die kosten is aan
deze pleitnota gehecht. In totaal bedragen die kosten EUR 13.915,00. Daarnaast heeft zij
kosten gemaakt in verband met de rapportage van het spraakafzienteam. Cliënte
vermeerdert haar vordering dan ook met die twee nota’s bedrag.

16. Zij doelt daarmee op de kosten voor de infographic, de kosten voor de rapportage van
[betrokkene 5] en de kosten die zien op het onderzoek van recherchebureau PSG, waardoor
onder meer de scherpere beelden boven water zijn gekomen. De nota van die kosten is aan
deze pleitnota gehecht. Daarnaast heeft zij kosten gemaakt in verband met de rapportage
van het spraakafzienteam. Ook die nota is aan de pleitnota gehecht. Cliënte vermeerdert
haar vordering dan ook met die twee nota’s, hetgeen neerkomt op een bedrag van
EUR15.034,25.

17. Cliënte stelt dat al de gemaakte kosten van belang zijn voor de strafzaak en de
bewezenverklaring. Daarmee is het evident dat een bewezenverklaring relevant is voor de
aansprakelijkheid van de desbetreffende agenten.

18. Voor zover uw Rechtbank van oordeel zou zijn dat de desbetreffende verdachten niet
aansprakelijk zijn voor het gedane onderzoek en daarmee niet voor voornoemde kosten,
verzoekt cliënte uw Rechtbank de Staat te veroordelen tot vergoeding van de genoemde
kosten. Dat dit mogelijk is, volgt uit een uitspraak van de Rechtbank te Alkmaar.

19. Cliënte meent echter dat het feit dat nader onderzoek noodzakelijk was ter vaststelling
van de aansprakelijkheid aan verdachten is toe te rekenen nu het achterhalen van de
waarheid, dusdanig nauw verweven is met de strafzaak, dat dit een rechtstreeks gevolg is
van hun handelen.’

202. De eerste aan deze toelichting gehechte factuur, van 11 november 2017, is van ‘PSG
Perception Security Group B.V.’. Deze factuur is gericht aan ‘fam. [slachtoffer] ’ en houdt voor
zover relevant in:

'Omschrijving (…) Subtotaal BTW(21%)

Onderzoek proces-verbaal 2015-0055 cf. afspraak € 12.500,00 € 2.625,00

Minus eerder gefactureerd middels 2017-0137 - € 1.000,00 -€ 210,00

€ 11.500,00 € 2.415,00

Bedrag totaal € 13.915,00’

203. De tweede factuur, gericht aan Korver Advocaten, dateert van 14 november 2017 en
houdt in:

‘Omschrijving Bedrag Totaal BTW

5x uren SAT team € 185,00 € 925,00 21%

(…)

21% btw € 194,25
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Totaal € 1.119,25’

204. De steller van het middel wijst erop dat namens de benadeelde partij tijdens het
onderzoek ter terechtzitting in hoger beroep het volgende is aangevoerd:

‘Cliënte heeft nog kosten gevorderd voor nader onderzoek dat de familie liet verrichten in
verband met de strafzaak en het overlijden van [slachtoffer] .

Zij stelt dat de informatie van belang is in het kader van de aansprakelijkheid. De vraag of
het aan de schuld van verdachten te wijten is dat [slachtoffer] is overleden is van belang
voor de vraag of zij aansprakelijk zijn voor de door cliënten geleden schade. Cliënte stelt dat
al de gemaakte kosten van belang zijn voor de strafzaak en de vraag of tot een
bewezenverklaring kan komen. Daarmee is het evident dat een bewezenverklaring relevant
is voor de aansprakelijkheid van de desbetreffende agenten.

Zij stelt dat die kosten eveneens zijn aan te merken als buitengerechtelijke kosten ex artikel
6:96 lid 2 sub b BW. De kosten zien op de redelijke kosten tot vaststelling van de
aansprakelijkheid en de schade. De kosten zijn afdoende onderbouwd door middel van
facturen en komen volgens cliënte dan ook voor vergoeding in aanmerking.’

‘15. Cliënten verzoeken uw Hof dan ook hun vorderingen inhoudelijk te behandelen en zo
veel als mogelijk toe te wijzen. Voor zover uw Hof toch enige mate van correctie zou willen
toepassen, dan verzoeken cliënten uw Hof met klem om zo veel als mogelijk toe te wijzen en
gebruik te maken van de aan de rechter toekomende bevoegdheid van art. 6:97 BW.

16. Dat artikel geeft een de rechter de expliciete mogelijkheid om de omvang van de schade
te schatten. Dit artikel geeft de rechter dan ook een grote mate van vrijheid bij begroting en
toewijzing van geleden schade. Dit leidt er ook toe dat van de gewone regels van stelplicht
en bewijslast mag worden afgeweken. Die mogen worden toegepast, maar de rechter mag
ook, zonder nader bewijs, aannemelijk achten dat de schade is geleden en de omvang
hiervan vervolgens schatten.

17. Dit is ook in lijn met de bedoeling van de wetgever met de invoering van de Wet
versterking van de positie van het slachtoffer in het strafproces. Het gebruik maken van de
bevoegdheid tot schatting bij toewijzing van schadevergoeding in het strafproces is ook
expliciet genoemd in het boek van mr. Candido e.a. dat is geschreven op verzoek van de
Raad voor de Rechtspraak.’

205. Namens de verdachte is, zo bleek, verweer gevoerd tegen dit onderdeel van de
vordering, in het ‘Aanvullend schriftelijk standpunt omtrent de aangepaste vorderingen tot
schadevergoeding inzake DH01 en DH02’. Het hof heeft geoordeeld dat de kosten van het
SpraakAfzienTeam niet kunnen worden aangemerkt als kosten ter vaststelling van de schade
en de aansprakelijkheid, ‘nu niet is gebleken dat deze verrichte werkzaamheden
redelijkerwijs noodzakelijk waren’ (ov. 155). Voor zover de vordering ziet op het onderzoek
van recherchebureau PSG geldt volgens het hof ‘dat zij in het geheel niet is gespecificeerd en
derhalve onvoldoende onderbouwd’. Op beide punten heeft het hof de vordering niet-
ontvankelijk verklaard.

206. Ingevolge art. 6:96, tweede lid, onder b, BW komen als vermogensschade mede voor
vergoeding in aanmerking ‘redelijke kosten ter vaststelling van schade en aansprakelijkheid’.
De civiele kamer van Uw Raad heeft inzake deze bepaling overwogen:112

‘Volgens vaste rechtspraak is voor vergoeding van kosten ter vaststelling van schade en
aansprakelijkheid als bedoeld in art. 6:96 lid 2, aanhef en onder b, BW, vereist dat:

(a) condicio sine qua non-verband bestaat tussen de aansprakelijkheid scheppende
gebeurtenis en de kosten;

(b) de kosten in zodanig verband staan met die gebeurtenis dat zij, mede gezien de aard
van de aansprakelijkheid en van de schade, aan de aansprakelijke persoon kunnen worden
toegerekend;

(c) het redelijk was om in verband met een onderzoek naar de mogelijke gevolgen van die
gebeurtenis deskundige bijstand in te roepen; en
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(d) de daartoe gemaakte kosten redelijk zijn.

Voor vergoeding van de hier bedoelde kosten is echter niet vereist dat uiteindelijk komt vast
te staan dat schade is geleden (vgl. HR 11 juli 2003, ECLI:NL:HR:2003:AF7423, NJ 2005/50).’

207. De strafkamer van Uw Raad heeft overwogen:113

‘4.4. Het Hof heeft kennelijk geoordeeld dat onder rechtstreekse schade in de zin van art.
361, tweede lid onder onder b, Sv in het onderhavige geval mede zijn te verstaan de kosten
die door [bedrijf A] als benadeelde partij zijn gemaakt om het gepleegde strafbare feit aan
het licht te brengen. Dat oordeel geeft, mede in het licht van art. 6:96 BW niet blijk van een
onjuiste rechtsopvatting en is, in aanmerking genomen dat ter terechtzitting in hoger beroep
ten aanzien van de vordering van de benadeelde partij geen verweer is gevoerd, toereikend
gemotiveerd.’

208. De kosten die de benadeelde partij heeft gemaakt door het inschakelen van het
SpraakAfzienteam en het recherchebureau PSG zijn geen kosten die zijn gemaakt om het
strafbare feit aan het licht te brengen. Er bestaat echter wel een condicio sine qua non-
verband tussen de aansprakelijkheid scheppende gebeurtenis en de kosten. De kosten
staan naar het mij voorkomt ook in zodanig verband met de gebeurtenis dat zij, mede
gezien de aard van de aansprakelijkheid en van de schade, aan de aansprakelijke persoon
kunnen worden toegerekend. Kosten als waarvan hier sprake is kunnen zo bezien in
beginsel voor vergoeding in aanmerking komen. Daarbij dient de rechter te beoordelen of
het redelijk was om in verband met een onderzoek naar de mogelijke gevolgen van die
gebeurtenis deskundige bijstand in te roepen en of de daartoe gemaakte kosten redelijk
zijn.

209. Bij dat oordeel kan de rechter naar het mij voorkomt betrekken dat de benadeelde
partij in het strafproces een eenvoudige en laagdrempelige mogelijkheid geboden wordt om
schadeloos te worden gesteld. Dat deze mogelijkheid eenvoudig en laagdrempelig is, komt
doordat het OM in het voorbereidend onderzoek informatie verzamelt die van belang is voor
het vaststellen van strafrechtelijke aansprakelijkheid. De benadeelde partij kan zich
daardoor vooral richten op het aandragen van informatie die voor het vaststellen van de
schade van belang is. Bij die taakverdeling past dat het oordeel van het OM over de
redelijkheid van additionele inspanningen die verband houden met de vaststelling van
aansprakelijkheid, zwaar weegt. Ik neem daarbij in aanmerking dat de verdachte niet de
kosten behoeft te dragen van strafvorderlijk onderzoek dat door het OM wordt verricht.114

210. Het hof heeft de vordering van de benadeelde partij niet-ontvankelijk verklaard voor
zover deze ziet op de kosten van het SpraakAfzienTeam. Daaraan heeft het hof ten
grondslag gelegd dat de kosten niet kunnen worden aangemerkt als kosten ter vaststelling
van de schade en de aansprakelijkheid, nu niet is gebleken dat deze verrichte
werkzaamheden redelijkerwijs noodzakelijk waren. In die overweging ligt besloten dat het
hof heeft geoordeeld dat onvoldoende vaststaat dat deze kosten kunnen worden
aangemerkt als ‘redelijke kosten ter vaststelling van schade en aansprakelijkheid’. Dat
oordeel komt mij niet onbegrijpelijk voor. Ik neem daarbij in aanmerking dat, anders dan de
steller van het middel lijkt te veronderstellen, de inschakeling van het SpraakAfzienTeam er
niet toe heeft geleid dat het hof heeft vastgesteld dat [slachtoffer] vrij snel na dan wel
tijdens het politieoptreden zou zijn overleden. Integendeel, het hof heeft vastgesteld dat
[slachtoffer] de volgende dag is overleden (ov. 15). Uit andere vaststellingen van het hof
volgt evenmin dat de kosten van de inschakeling van het SpraakAfzienTeam als redelijke
kosten in verband met de vaststelling van schade en aansprakelijkheid dienen te worden
aangemerkt. Ik attendeer er ten slotte op dat het hof de vordering op dit punt niet heeft
afgewezen maar niet-ontvankelijk heeft verklaard, kennelijk omdat het hof van oordeel is dat
de behandeling van de vordering van de benadeelde partij in zoverre een onevenredige
belasting van het strafgeding oplevert. Dat is, als gezegd, een feitelijk oordeel dat in
cassatie alleen op begrijpelijkheid wordt getoetst.

211. Wat betreft de vordering van kosten voor onderzoek verricht door recherchebureau PSG
heeft het hof overwogen ‘dat zij in het geheel niet zijn gespecificeerd en derhalve
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onvoldoende onderbouwd’. Ook dat oordeel komt mij niet onbegrijpelijk voor. Ik neem daarbij
in aanmerking dat uit de factuur slechts kan worden afgeleid dat de kosten voor het
onderzoek worden gefactureerd conform ‘afspraak’. Het hof kan op die basis lastig
beoordelen of de ‘daartoe gemaakte kosten redelijk zijn’. Ook hier attendeer ik er voorts op
dat het hof de vordering op dit punt niet heeft afgewezen maar niet-ontvankelijk verklaard,
kennelijk eveneens omdat de behandeling van de vordering van de benadeelde partij in
zoverre een onevenredige belasting van het strafgeding oplevert. Het staat de benadeelde
partij vrij de gemaakte kosten alsnog in een civiele procedure te vorderen.

212. Het vijfde middel faalt.

De namens de benadeelde partijen [benadeelde 5] en [benadeelde 6] ingediende
middelen

213. In de namens deze benadeelde partijen ingediende schriftuur zijn drie middelen van
cassatie voorgesteld. Alle middelen betreffen de niet-ontvankelijkverklaring inzake de
vordering tot vergoeding van shockschade.

Het eerste middel

214. Het eerste middel klaagt dat het hof ten onrechte heeft overwogen dat in onvoldoende
mate zou zijn gebleken dat sprake is van geestelijk letsel bij de benadeelde partijen en dat
het hof ten onrechte op grond van art. 6:106, aanhef en onder b, BW en art. 8 EVRM geen
immateriële schadevergoeding heeft toegewezen.

215. De benadeelde partijen [benadeelde 5] en [benadeelde 6] hebben ieder een bedrag
van € 20.000,- aan shockschade gevorderd. Ter onderbouwing van elk van deze vorderingen
zijn stukken overgelegd. Ik zal deze, voor zover van belang voor de bespreking van het
eerste middel, hierna per benadeelde partij weergeven.

216. Bij het voegingsformulier ten aanzien van [benadeelde 6] bevindt zich een
behandelplan BasisGGZ van 22 september 2015, opgesteld door [betrokkene 6] . Dit
behandelplan houdt onder meer in:

‘Beschrijvende diagnose

Gezien wordt een 47-jarige vrouw met posttraumatische stressklachten na een incident met
de politie waarbij een familielid om het leven kwam. Ze kan dit incident niet loslaten en
ervaart veel schuldgevoelens.

(…)

Diagnose volgens DSM-IV classificatie

As I

309.81 – Posttraumatische stress-stoornis Hoofd

(…)

As II

799.9- Diagnose op AS II uitgesteld

(…)

GAF-score 59

Behandelbeleid

(…)

EMDR/behandeling bij [betrokkene 6] .

(…)

Behandeldoel

Het hoofddoel is verwerking via EMDR.

217. Ook bevindt zich bij de (nadere) aanvulling van het voegingsformulier van de

1036



benadeelde partij een behandelverklaring van 4 september 2017. Deze brief houdt onder
meer in:

‘Geachte [benadeelde 6] ,

Bij deze verklaar ik dat ik, [betrokkene 6] , werkzaam als GZ-psycholoog bij Indigo Rijnmond,
u in behandeling heb gehad van 20-8-2015 tot 10-11-2015 voor de problematiek zoals
beschreven in het behandelplan wat reeds in uw bezit is.’

218. Bij het zich bij de gedingstukken bevindende voegingsformulier ten aanzien van
[benadeelde 5] bevindt zich een formulier ‘intake POM GGZ’ van 10 november 2016. Dit
formulier houdt in:

‘Klachten

slaapproblematiek mn doorslapen, concentratieproblemen migraine, hartkloppingen,
neerslachtig. Angst om in auto te rijden, vermijd snelweg.

Omgeving

Is getuige geweest van arrestatie [slachtoffer] met nekklem, is ook nog een neef van haar
man, hij contact persoon in NL. Deze zaak is onlangs weer in het nieuws geweest en heeft
alles weer opgerakeld hierdoor opnieuw klachten wel iets andere vorm.

Heeft hiervoor half jaar therapie gehad bij [betrokkene 7] , EMDR en gesprekken.’

219. Voorts bevindt zich bij de (nadere) aanvulling van het voegingsformulier van de
benadeelde partij een e-mailbericht van 12 maart 2017 van [betrokkene 7] . Deze e-mail
houdt in:

‘In antwoord op uw verzoek tot informatie betreffende [benadeelde 5] kan ik u het volgende
mededelen. Patiente werd doorverwezen door slachtofferhulp naar ondergetekende ivm
hulpverlening bij het omgaan met gevolgen van moord in de directe sociale omgeving.

Op 4 januari 2016 is er een traject gestart uitgaande van genoemde aanmeldingsredenen.
De diagnose die gesteld werd was een posttraumatische stressstoornis en depressieve
klachten bij een vrouw met een blanco psychiatrische voorgeschiedenis. Op de andere
assen, persoonlijkheidsproblematiek en somatiek werden geen relevante factoren gesteld.
De behandeling heeft plaatsgevonden met EMDR en CGT. Het resultaat was en is ten aanzien
van de beelden goed te noemen (direct de beelden van de arrestatie en het ziekenhuis en
indirect de beelden van de tussenliggende periode door de verslaglegging en berichtgeving.
Meer recent is met name de depressie weer terug gekomen, mogelijk vooral oiv de slepende
procedure en de emotionele impact van de zaak. Patiente is dan ook weer terug in
behandeling.

Hopende u hiermee voldoende geinformeerd te hebben groet ik u vriendelijk, [betrokkene 7]
, klinisch psycholoog/psychotherapeut.’

220. De steller van het middel voert aan dat de benadeelde partijen van oordeel zijn dat het
hof ten onrechte heeft overwogen dat in onvoldoende mate gebleken zou zijn van een in de
psychiatrie erkend ziektebeeld. Voor beide benadeelde partijen zou gelden dat zij een
psycholoog hebben geconsulteerd die een in de psychiatrie erkend ziektebeeld heeft
geconstateerd. Daarbij wijst de steller van het middel er nog op dat beide benadeelde
partijen hebben betoogd ‘dat zij ook aan de overige voorwaarden voor shockschade hebben
voldaan’. Zo is aangevoerd dat beide benadeelde partijen getuige zijn geweest van de
mishandeling en dat zij een zeer nauwe band met het slachtoffer hadden, ‘die voor hen
beiden, vanwege hun partners, (aangetrouwde) familie was’.

221. Uit ’s hofs overwegingen blijkt dat het hof van oordeel is dat het antwoord op de vraag
of van ‘geestelijk letsel’ in de vorm van een ‘in de psychiatrie erkend ziektebeeld’ sprake is
en het antwoord op de vraag of dit door het bewezen verklaarde is veroorzaakt, ‘in
onvoldoende mate blijkt uit de door de benadeelde partijen overgelegde (medische) stukken
en uit de daarop gegeven toelichting’ (ov. 145). Het hof stelt voorts vast dat de stukken
evenmin ‘voldoende aanknopingspunten (bevatten) om de hoogte van de beweerdelijk
geleden schade vast te kunnen stellen’. De vaststelling van de gestelde schade vereist naar
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het oordeel van het hof ‘een degelijker en uitvoeriger onderbouwing dan thans in de
overgelegde stukken en de ter zitting gegeven toelichting wordt geboden’.

222. Uit het behandelplan dat betrekking heeft op benadeelde partij [benadeelde 6] blijkt
van posttraumatische stressklachten na (kort gezegd) het bewezenverklaarde feit. De
benadeelde partij zou het incident niet kunnen loslaten en veel schuldgevoelens ervaren.
Het behandelbeleid houdt in EMDR/behandeling bij [betrokkene 6] . Een twee jaar nadien
opgestelde behandelverklaring meldt dat de benadeelde partij gedurende de periode van 20
augustus tot 10 november 2015 in behandeling is geweest. Niet aangegeven is wie het
behandelplan heeft opgesteld en welk onderzoek daaraan ten grondslag heeft gelegen. De
behandelverklaring geeft geen inzicht in het aantal malen en de duur van de behandelingen.

223. Het formulier intake POM GGZ dat betrekking heeft op de benadeelde partij
[benadeelde 5] dateert van 10 november 2016, meer dan zestien maanden na het
bewezenverklaarde feit. De klachten waarover wordt gesproken zijn slaapproblematiek,
concentratieproblemen, migraine, hartkloppingen, neerslachtigheid, angst om in de auto te
rijden, en het vermijden van de snelweg. Uit het e-mailbericht van [betrokkene 7] , klinisch
psycholoog/psychotherapeut, gedateerd 12 maart 2017, blijkt dat op 4 januari 2016,
ongeveer een half jaar na het tenlastegelegde feit, een traject is gestart waarbij als
diagnose gesteld is een posttraumatische stressstoornis en depressieve klachten.
Behandeling heeft plaatsgevonden met EMDR en CGT. Meer recent zou met name de
depressie terug zijn gekomen, ‘mogelijk vooral oiv de slepende procedure en de emotionele
impact van de zaak’. De benadeelde partij is ‘dan ook weer terug in behandeling’. Uit het
intakeformulier en de mail van [betrokkene 7] kan niet worden afgeleid op welke basis en
door wie de diagnose is gesteld. Evenmin wordt daarin aangegeven of de posttraumatische
stressstoornis en de depressieve klachten het gevolg zijn van het bewezenverklaarde feit.

224. De vorderingen zijn inhoudelijk betwist. Bij de benadeelde partij [benadeelde 5] is
onder meer aangevoerd dat haar waarneming van de aanhouding niet heeft geleid tot een
emotionele schok waaruit geestelijk letsel is voortgevloeid, dat het intakeformulier niet is
ondertekend en ‘geen diagnose bevat van een psycholoog of psychiater van een in de
psychiatrie erkend ziektebeeld’ en dat op basis van de beschikbare informatie niet kan
worden vastgesteld dat van een nauwe en affectieve relatie sprake is. Ook bij de
benadeelde partij [benadeelde 6] wordt betwist dat haar waarnemingen van de aanhouding
hebben geleid tot een emotionele schok met geestelijk letsel als gevolg. In dat verband
wordt aangevoerd dat haar verklaring op onderdelen niet te rijmen is met objectief bewijs.
Het behandelplan zou voorts niet een verklaring van een psycholoog of arts behelzen en niet
zijn ondertekend. En uit de uitdraai zou niet rechtstreeks kunnen worden afgeleid dat sprake
is van een diagnose van een in de psychiatrie erkend ziektebeeld, noch dat de psychische
klachten van de benadeelde partij [benadeelde 6] het gevolg zijn van een emotionele schok
door een waarneming of confrontatie als door Uw Raad omschreven.

225. Al met al heeft het hof – mede in het licht van hetgeen door de verdediging is
aangevoerd – het oordeel dat behandeling van een vordering van deze beide benadeelde
partijen een onevenredige belasting van het strafgeding oplevert, naar het mij voorkomt
toereikend gemotiveerd met de weergegeven algemene overweging, die de onderbouwing
in beide vorderingen van geestelijk letsel (in de vorm van een in de psychiatrie erkend
ziektebeeld), de relatie met het bewezenverklaarde feit en de hoogte van de beweerdelijk
geleden schade ontoereikend acht.

226. Het eerste middel faalt.

Het tweede middel

227. Het tweede middel klaagt dat het hof ten onrechte de rechtsgronden niet heeft
aangevuld en ten onrechte op de grondslag van art. 6:106, aanhef en onder b, BW en art. 8
EVRM geen (immateriële) schadevergoeding heeft toegewezen. In de toelichting voert de
steller van het middel aan dat het hof heeft miskend dat, nu op de vordering benadeelde
partij het civiele recht van toepassing is, het ‘de rechtsgronden van het geding moest en
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behoorde aan te vullen’. Het hof had ambtshalve behoren te kijken of sprake is van een
aantasting in de persoon op andere wijze.

228. In de toelichting op het middel wijst de steller van het middel nog op rov. 2.4.5 van het
overzichtsarrest inzake de benadeelde partij, in het bijzonder voor zover daarin is
neergelegd dat ook indien ‘het bestaan van geestelijk letsel in voornoemde zin niet kan
worden aangenomen’ niet is 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’. De aard en
ernst van de normschending en de gevolgen daarvan zouden meebrengen, zo begrijp ik, dat
de benadeelde partijen recht hebben op vergoeding van immateriële schade ook als het
bestaan van geestelijk letsel niet kan worden aangenomen.

229. Het middel en de toelichting daarop zijn in de kern gelijkluidend aan het tweede middel
en de toelichting daarop zoals voorgesteld door de benadeelde partijen [benadeelde 1] ,
[benadeelde 2] en [benadeelde 3] . In het voorgaande heb ik aangegeven waarom dat
middel naar het mij voorkomt niet slaagt. Ik volsta er hier mee naar die argumentatie te
verwijzen.

230. Het tweede middel faalt.

Het derde middel

231. Het derde middel klaagt dat het hof de benadeelde partijen ten onrechte in hun
vorderingen ten aanzien van de shockschade niet-ontvankelijk heeft verklaard, nu het hof
ten onrechte geen (immateriële) schadevergoeding heeft toegewezen en heeft overwogen
dat het begroten van de schade nader onderzoek vergt. Gesteld wordt dat de benadeelde
partijen concrete gegevens hebben aangevoerd wat betreft hun geestelijk letsel en de
omstandigheden waaronder zij het slachtoffer hebben gezien. Het hof heeft volgens de
steller van het middel ‘op geen enkele wijze duidelijk gemaakt welk onderzoek naar het
oordeel van het Gerechtshof noodzakelijk zou moeten zijn’. ’s Hofs oordeel zou blijk geven
‘van een onjuiste wijze van begroting’; het zou op de weg van het hof gelegen hebben om
‘de hoogte van de schade te schatten’. Voor zover de benadeelde partijen bekend zou geen
gemotiveerd inhoudelijk verweer zijn gevoerd door de verdediging tegen de hoogte van de
gevorderde schadevergoeding.

232. Het middel en de toelichting daarop zijn in de kern gelijkluidend aan het derde middel
en de toelichting daarop zoals voorgesteld door de benadeelde partijen [benadeelde 1] ,
[benadeelde 2] en [benadeelde 3] . In het voorgaande heb ik aangegeven waarom dat
middel naar het mij voorkomt niet slaagt. Ik volsta er hier mee naar die argumentatie te
verwijzen.

233. Het derde middel faalt.

De namens de benadeelde partij [slachtoffer] ingediende middelen

234. In deze schriftuur zijn twee middelen voorgesteld. Het eerste middel betreft het
honoreren van het verzoek tot identiteitsafscherming van de verdachte. Het tweede middel
betreft de afwijzing van het onderdeel van de vordering dat betrekking heeft op de
wettelijke rente over het gederfde levensonderhoud.

Het eerste middel

235. Het eerste middel bevat vier deelklachten. De eerste klacht is dat het hof het verzoek
van de verdachte tot identiteitsafscherming heeft gehonoreerd op gronden die deze
beslissing niet kunnen dragen. De tweede klacht is dat deze beslissing onbegrijpelijk is in
het licht van de gerechtvaardigde belangen van de benadeelde partij bij de mogelijkheden
tot tenuitvoerlegging van de door het hof toegewezen vordering tot schadevergoeding. De
derde deelklacht is dat het gerechtshof de vordering van de benadeelde partij heeft
toegewezen ten laste van een niet nader geïdentificeerde persoon en/of heeft verzuimd de
naam en/of andere voor de tenuitvoerlegging van de beslissing van het gerechtshof
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noodzakelijke gegevens van degene ten laste van wie de verplichting tot vergoeding van
schade aan de benadeelde partij is opgelegd daarin op te nemen. De vierde deelklacht is dat
het hof, teneinde de tenuitvoerlegging van de beslissing voor de benadeelde partij mogelijk
te maken, de oplegging van de schadevergoedingsmaatregel daarbij achterwege heeft
gelaten, als gevolg waarvan de benadeelde partij niet in staat zou zijn het arrest van het
hof bij ontbreken van betaling van het aan de benadeelde partij toegewezen bedrag
gerechtelijk ten uitvoer te (doen) leggen.

236. In het verweerschrift wordt onder verwijzing naar art. 437, derde lid, Sv tegen deze
deelklachten ingebracht dat de benadeelde partij uitsluitend een schriftuur kan doen
indienen ‘houdende haar middelen over een rechtspunt hetwelk uitsluitend haar vordering
betreft’. De beslissing van het hof om vanwege klemmende veiligheidsredenen een
codenummer te gebruiken zou geen beslissing over de vordering van de benadeelde partij
behelzen. Het middel zou slechts aanvoeren dat de beslissing van het hof tot gevolg kan
hebben dat in de fase van de tenuitvoerlegging problemen rijzen. Onder verwijzing naar HR
10 januari 2006, ECLI:NL:HR:2006:AU5785 meent de indiener van het verweerschrift dat een
dergelijke klacht niet kan worden aangemerkt als een middel over een rechtspunt dat de
vordering van de benadeelde partij betreft. En onder verwijzing naar onder meer HR 12
februari 2013, ECLI:NL:HR:2013:BZ1890, NJ 2013/279 m.nt. Reijntjes betoogt de indiener
van het verweerschrift dat hetzelfde geldt voor de beslissing over het al dan niet opleggen
van een schadevergoedingsmaatregel.

237. De indiener van het verweerschrift voert daarbij nog aan dat de klachten ook op
inhoudelijke gronden falen. Dat de verdachte in het arrest met het codenummer DH01 wordt
aangeduid zou niet meebrengen dat de benadeelde partij zich niet tot DH01 kan wenden nu
diens persoonsgegevens bekend zijn bij de Nationale Politie. De indiener van het
verweerschrift attendeert er onder verwijzing naar HR 23 april 2019, ECLI:NL:HR:2019:660,
NJ 2019/337 m.nt. Vellinga op dat Uw Raad vaker heeft geaccepteerd dat uitspraken onder
codenummer worden gewezen indien de verdachte een politieambtenaar is en
veiligheidsredenen daartoe nopen. Het middel zou voorts berusten op een hypothetische,
toekomstige omstandigheid, inhoudend dat betaling van het toegewezen bedrag zou
uitblijven en gerechtelijke tenuitvoerlegging vervolgens noodzakelijk zal zijn. Daarmee zou
worden voorgesorteerd op een situatie die non-existent en louter theoretisch is, nu de
Nationale Politie en haar verzekeraar schriftelijk kenbaar hebben gemaakt dat DH01 onder
de polisdekking van de aansprakelijkheidsverzekering van de Nationale Politie valt, een
opzetuitsluiting in de polis op DH01 niet van toepassing is, en een toegewezen vordering tot
schadevergoeding van een benadeelde partij in een strafprocedure eveneens verzekerd is.

238. Reeds in het Wetboek van Strafvordering zoals dat in 1926 in werking trad, was
bepaald dat de benadeelde partij ‘eene schriftuur houdende hare middelen over een
rechtspunt hetwelk uitsluitend hare vordering betreft’, op de griffie van de Hoge Raad kon
indienen (art. 435, tweede lid, (oud) Sv). Deze bevoegdheid kwam reeds voor in het
Ontwerp-Ort, waar in art. 466 was te lezen dat de benadeelde partij bevoegd was
‘harerzijds eene memorie, houdende hare middelen over het rechtspunt hetwelk uitsluitend
hare vordering betreft, ter griffie van den Hoogen Raad in te dienen’.115

239. In deze formulering liggen twee eisen besloten. De eerste eis is dat het middel een
rechtspunt aansnijdt dat de vordering van de benadeelde partij betreft. Daarvan was geen
sprake in het reeds genoemde HR 10 januari 2006, ECLI:NL:HR:2006:AU5785. De verdachte
was in het bestreden arrest vrijgesproken; het hof had daarbij bepaald dat de
inbeslaggenomen edelsteen zou worden bewaard ten behoeve van de rechthebbende. In de
namens de benadeelde partij ingediende cassatieschriftuur werd – blijkens de conclusie van
A-G Knigge, randnummer 3 – geklaagd dat het hof ten onrechte had nagelaten ‘bij de
beslissing tot bewaring van de edelsteen te bepalen dat de benadeelde partij de
rechthebbende is’. Uw Raad oordeelde dat dit geschrift ‘niet kan worden aangemerkt als een
schriftuur houdende middelen over een rechtspunt dat de vordering van de benadeelde
partij betreft’.
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240. Aan die eerste eis is naar het mij voorkomt in de onderhavige zaak wel voldaan. Het
bestreden arrest is gewezen jegens DH01. Het dictum van het bestreden arrest houdt onder
meer in dat de vordering tot schadevergoeding van de benadeelde partij [benadeelde 7] is
toegewezen tot het bedrag van € 1.635,75. De vordering is in zoverre derhalve toegewezen
jegens DH01. Dat brengt mee dat de beslissing van het hof om toe te staan dat de
verdachte door een code wordt aangeduid een rechtspunt behelst dat ook de beslissing op
de vordering van de benadeelde partij betreft.

241. De wet eist evenwel ook dat het om een rechtspunt gaat dat uitsluitend de vordering
van de benadeelde partij betreft. Uit het voorgaande volgt dat deze eis reeds in het
Ontwerp-Ort was opgenomen en in de latere wettekst en de huidige wettekst behouden is.
Dat de wet deze eis – nog steeds – stelt, sluit aan bij de positie van de benadeelde partij in
het strafproces. Het gaat, zoals Uw Raad in het overzichtsarrest betreffende de benadeelde
partij heeft overwogen, om ‘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’ (rov. 2.1). Die eenvoudige en laagdrempelige mogelijkheid kan
aan slachtoffers geboden worden doordat zij zich kunnen voegen in een strafproces dat
door het Openbaar Ministerie tegen de verdachte gevoerd wordt. Over de wijze waarop dat
strafproces gevoerd wordt en de uitkomsten daarvan kan de benadeelde partij zich in
cassatie evenwel niet beklagen.

242. Ik teken daarbij aan dat de burgerlijke rechten van de benadeelde partij door deze
stand van zaken niet worden verkort. Uit eerdere rechtspraak van Uw Raad kan worden
afgeleid dat de benadeelde partij haar vordering ook tijdens de behandeling ter
terechtzitting in hoger beroep nog kan intrekken.116 Het stond de benadeelde partij derhalve
vrij om, toen duidelijk was geworden dat het arrest tegen de verdachte zou worden
gewezen onder de code DH01, de vordering in te trekken en nadien een vordering aan de
burgerlijke rechter voor te leggen. Dat de benadeelde partij dat niet heeft gedaan is
ondertussen een aanwijzing dat de omstandigheid dat het vonnis tegen een door een code
aangeduide verdachte is gewezen niet meebrengt dat ‘de (toegewezen) vordering van de
benadeelde partij feitelijk illusoir geworden’ is, zoals de stellers van het middel aanvoeren.
De door de indiener van het verweerschrift genoemde omstandigheden dat de verdachte
voor de benadeelde partij ‘gewoon bereikbaar (is), zij het via zijn werkgever’, en dat de
Nationale Politie en haar verzekeraar kenbaar hebben gemaakt dat een toegewezen
vordering tot schadevergoeding van een benadeelde partij in een strafprocedure verzekerd
is, zijn in dat kader relevant.

243. Dat de identiteit van de verdachte in de onderhavige strafzaak is afgeschermd, is een
beslissing die niet uitsluitend de vordering van de benadeelde partij raakt. Ik wijs in dit
verband op de discussies die daarover gevoerd zijn en de beslissingen die daarover door de
rechtbank en het gerechtshof zijn genomen (zie daarover hetgeen in het begin van deze
conclusie is overwogen onder het kopje ‘De afscherming van de identiteit van de verdachte’).
Dat brengt mee dat de eerste, tweede en derde deelklacht buiten bespreking dienen te
blijven.

244. Wat de vierde deelklacht betreft, die ziet op ’s hofs beslissing geen
schadevergoedingsmaatregel op te leggen, wijs ik op HR 15 september 2020,
ECLI:NL:HR:2020:1422. Uit de conclusie van A-G Paridaens (randnummer 14) kan worden
afgeleid dat de benadeelde partij zich had beklaagd over de beslissing van het hof om geen
schadevergoedingsmaatregel op te leggen en over de motivering van deze beslissing. Uw
Raad overwoog dat de schriftuur van de benadeelde partij niet voldeed aan het vereiste dat
sprake was van ‘een stellige en duidelijke klacht over een rechtspunt betreffende haar
vordering’.117 Dat brengt mee dat ook deze deelklacht buiten bespreking dient te blijven.

245. Op de klachten die onder het eerste middel zijn geformuleerd kan geen acht worden
geslagen.

Het tweede middel

1041



2.7.1

2.7.2

2.5

246. Het tweede middel klaagt dat de afwijzing van het onderdeel van de vordering dat
betrekking heeft op de wettelijke rente over het gederfde levensonderhoud blijk geeft van
een onjuiste rechtsopvatting en/of onbegrijpelijk dan wel onvoldoende met redenen omkleed
is. Ook zou het hof verzuimd hebben een beslissing te nemen op de vordering van de
benadeelde partij in zoverre het de wettelijke rente over de proceskosten betreft, dan wel
zou de (impliciete) afwijzing van het daarop betrekking hebbende deel van de vordering
onbegrijpelijk en/of onvoldoende met redenen omkleed zijn.

247. In het zich bij de gedingstukken bevindende voegingsformulier staat vermeld dat
namens de benadeelde partij [slachtoffer] als materiële schade gederfd levensonderhoud
wordt gevorderd. Uit de aan dat formulier gehechte bijlage 1, betreffende een brief van
Laumen Expertise B.V., blijkt dat het gevorderde gederfde levensonderhoud deels reeds
geleden gederfd levensonderhoud betreft en deels toekomstig gederfd levensonderhoud. De
bijlage houdt voor zover relevant in:

‘Het gederfde en nog te derven levensonderhoud is berekend en komt uit op het volgende:

verschenen (van juli 2015 t/m 31-12-2017) € 725

toekomstig (van 1 januari 2018 t/m 31-12-2022) € 1.456

(…)

totaal (van 1 juli 2015 t/m 31-12-2022) € 2.181’

248. Uit het voegingsformulier blijkt dat ook wordt gevorderd ‘de veroordeling van de
verdachte in de proceskosten (de kosten ten behoeve van de tenuitvoerlegging daaronder
begrepen)’ en ‘de wettelijke rente over de hierboven gevorderde schadevergoeding (vanaf
de datum dat de schade is ontstaan)’. De vordering van de benadeelde partij is voor zover
het de wettelijke rente over gederfd levensonderhoud en de proceskosten betreft niet
betwist.

249. Uw Raad heeft in het overzichtsarrest betreffende de benadeelde partij (HR 28 mei
2019, ECLI:NL:HR:2019:793, NJ 2019/379 m.nt. Vellinga) voor zover in verband met dit
middel van belang het volgende overwogen (met weglating van voetnoten):

‘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. 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.

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.

(…)

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. 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
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2.7.3

2.7.4

door het strafbare feit zoals bedoeld in art. 51f, eerste lid, Sv, maar als proceskosten zoals
hiervoor bedoeld. 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.

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. 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. 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.

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.

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.’

250. Het middel bevat, zo bleek, twee deelklachten. De eerste deelklacht komt op tegen ’s
hofs overweging dat ten aanzien van de toegewezen kosten van levensonderhoud geen
wettelijke rente wordt toegewezen, ‘nu een deel van deze kosten weliswaar betrekking
heeft op het verleden, maar daartegenover staat dat een ander deel van deze kosten
"vooruit" moet worden betaald’ (ov. 167).

251. De begroting van nog niet ingetreden schade kan door de rechter geheel of gedeeltelijk
worden uitgesteld of na afweging van goede en kwade kansen bij voorbaat geschieden (art.
6:105, 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. 6:119, eerste lid, BW).
Dat verzuim treedt zonder ingebrekestelling in wanneer de verbintenis voortvloeit uit
onrechtmatige daad (art. 6:83, aanhef en onder b, BW). Uw Raad stelt in de geciteerde
overweging uit het overzichtsarrest inzake de benadeelde partij vast dat de wettelijke rente
ingevolge laatstgenoemd artikel in beginsel zonder ingebrekestelling verschuldigd is ‘vanaf
het moment waarop de schade die het gevolg is van de onrechtmatige daad van de
verdachte, is ingetreden’. De civiele kamer van Uw Raad heeft beslist dat in het geval de
rechter de schade begroot op een gekapitaliseerd bedrag ineens ter zake van toekomstige
schade, deze schade geacht moet worden te zijn geleden op de bij deze kapitalisering tot
uitgangspunt genomen peildatum.118

252. Het hof heeft in de bestreden overweging het voorgaande miskend. De omstandigheid
dat een deel van de schade toekomstige schade betreft, brengt niet mee dat geen schade
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wordt geleden door vertraging bij de voldoening van de betreffende geldsom.119 Voor zover
deze schade in het verleden geleden is, had het hof de wettelijke rente dienen toe te wijzen
vanaf het moment waarop de schade is ingetreden. Voor zover het hof de schade ter zake
van toekomstige schade heeft begroot op een gekapitaliseerd bedrag ineens, had het de
vordering tot vergoeding van wettelijke rente dienen toe te wijzen rekening houdend met de
bij de kapitalisering tot uitgangspunt genomen datum.

253. Mede in het licht van de omstandigheid dat de vordering van de benadeelde partij voor
zover deze de wettelijke rente over het gederfde levensonderhoud betreft en de daarbij te
kiezen peildatum in hoger beroep door of namens de verdachte niet is betwist120, kan Uw
Raad de zaak naar het mij voorkomt zelf afdoen.121 De verschenen schade bedraagt over het
jaar 2015 € 125,- en over de jaren 2016 en 2017 elk € 300,-. De toekomstige schade van 5
jaren x € 300,- bedraagt, met 1 januari 2018 als kapitalisatiedatum, € 1.456,-. Het hof heeft
deze berekening tot uitgangspunt genomen en daarbij een vermindering van 25% toegepast
vanwege eigen schuld (ov. 162). De stellers van het middel menen dat het voor de hand had
gelegen de wettelijke rente toe te wijzen vanaf 1 januari van het jaar volgend op het jaar
waarin de schade is geleden, 1 januari 2018 als peildatum te nemen ter zake van
toekomstige schade, en bij de kapitalisering met 1,50% rendement en 0,50% inflatie te
rekenen. In die benadering, die niet onredelijk voorkomt, ligt het in de rede dat Uw Raad
toewijst:

- de wettelijke rente vanaf 1 januari 2016 over een bedrag van € 93,75,-;

- de wettelijke rente vanaf 1 januari 2017 over een bedrag van € 225,-;

- de wettelijke rente vanaf 1 januari 2018 over een bedrag van € 1317,- (€ 225 + € 1092).

254. De tweede deelklacht houdt in dat het gerechtshof geen beslissing over de vergoeding
van de wettelijke rente over de proceskosten heeft genomen, terwijl de benadeelde partij
die wettelijke rente wel zou hebben gevorderd.

255. Als gezegd bestaat de schadevergoeding, verschuldigd wegens vertraging in de
voldoening van een geldsom, in de wettelijke rente van die som over de tijd dat de
schuldenaar met de voldoening daarvan in verzuim is geweest (art. 6:119 BW). Bij een
veroordeling in de proceskosten gaat het niet om een veroordeling tot betaling van
schadevergoeding maar om een zelfstandige verbintenis tot betaling van een geldsom.122

Dat brengt mee dat in beginsel ook wettelijke rente kan worden gevorderd wegens
vertraging in de voldoening van proceskosten.123 Aanvaard is voorts dat de rechter een partij
op voorhand kan veroordelen tot vergoeding van de wettelijke rente over de proceskosten
als zij de proceskosten niet binnen een bepaalde termijn na dagtekening van het vonnis
heeft voldaan.124 De stellers van het middel zien evenwel over het hoofd dat de in het
schadeformulier vermelde vordering van de wettelijke rente enkel de schadevergoeding en
niet de proceskosten van de benadeelde partij betreft.125 De tweede deelklacht faalt.

256. Het tweede middel slaagt.

Slot

257. Alle middelen falen, behalve het tweede door de mrs. Pernot en Kuijper voorgestelde
middel. In ieder geval het vierde door mr. Kelder voorgestelde middel, de door de mrs. Korver
en Lousberg voorgestelde middelen en het eerste door de mrs. Pernot en Kuijper
voorgestelde middel lenen zich voor afdoening met de aan art. 81, eerste lid, RO ontleende
formulering. Ambtshalve heb ik geen gronden aangetroffen die tot vernietiging van de
bestreden uitspraak aanleiding behoren te geven.

258. Deze conclusie strekt tot vernietiging van de bestreden uitspraak, doch uitsluitend voor
zover het hof de vordering van benadeelde partij [benadeelde 7] tot vergoeding van de
wettelijke rente over gederfde kosten van levensonderhoud niet heeft toegewezen, tot
toewijzing van deze vordering voor zover zij de wettelijke rente over dit bedrag betreft, tot
het bepalen van de ingangsdatum op 1 januari 2016 over een bedrag van € 93,75,-; op 1
januari 2017 over een bedrag van € 225,- en op 1 januari 2018 over een bedrag van €
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1317,- en tot verwerping van het beroep voor het overige.

De Procureur-Generaal

bij de Hoge Raad der Nederlanden

AG

Het arrest is gepubliceerd op www.rechtspraak.nl; zie ECLI:NL:GHDHA:2019:1532. Ook het vonnis
van de Rechtbank Den Haag van 21 december 2017 is gepubliceerd: ECLI:NL:RBDHA:2017:15095.

Het cassatieberoep is blijkens de daarvan opgemaakte akte niet gericht tegen de beslissingen tot
vrijspraak ter zake van het primair tenlastegelegde (medeplegen van doodslag) en het subsidiair
tenlastegelegde (medeplegen van zware mishandeling, de dood ten gevolge hebbend).

De verdachte is politieambtenaar met de rang hoofdagent. In navolging van de rechtbank, het hof en
de procespartijen in deze zaak duid ik de verdachte en zijn collega’s in deze conclusie aan als
(politie)agenten. Die terminologie werd ook gebruikt in het hierna te bespreken arrest van de civiele
kamer van Uw Raad in deze zaak.

Zie p. 4, 10-11 en 15-16.

Zie het proces-verbaal van het onderzoek ter terechtzitting gehouden op 6 april 2017, p. 1 en p. 11-
12; de ‘beslissing’ van 20 april 2017, p. 2-3 alsmede het proces-verbaal van het onderzoek ter
terechtzitting gehouden op 13, 14, 15, 16, 20, 22 en 23 november 2017, p. 4-5.

Richtlijn 2012/29/EU 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/JBZ, PbEU 14 november 2012, L 315.

Doordat het cassatieberoep van de verdachte niet is gericht tegen de vrijspraak van het primair en
subsidiair tenlastegelegde, zou na een eventuele terugwijzing van de zaak niet alsnog een
veroordeling kunnen volgen voor (medeplegen van) doodslag of (medeplegen van) zware
mishandeling de dood ten gevolge hebbend. Ik merk ten overvloede op dat niet aannemelijk is dat
onderzoek door de slachtoffers feiten en omstandigheden aan het licht had kunnen brengen die tot
een veroordeling wegens het primair of subsidiair tenlastegelegde hadden kunnen leiden.

Dat randnummer houdt voorts nog in: ‘De term „dader” verwijst naar een persoon die is veroordeeld
voor een strafbaar feit. Voor de toepassing van deze richtlijn verwijst de term evenwel ook naar een
verdachte of beklaagde voorafgaand aan enige vaststelling van schuld of veroordeling, zonder afbreuk
te doen aan het vermoeden van onschuld.’

Zie EHRM 30 maart 2016, Armani da Silva v. the United Kingdom, nr. 5878/08, rov. 235. In deze
uitspraak vat het EHRM zijn rechtspraak inzake de procedural obligation to carry out an effective
investigation samen.

Zie EHRM 26 maart 1996, Doorson v. the Netherlands, nr. 20524/92, NJ 1996/741 m.nt. Knigge, rov.
70.

Zie EHRM 14 november 2000, Riepan v. Austria, nr. 35115/97, rov. 27.

Vgl. rov. 3.2.1 en 3.2.2 van genoemd arrest, waar Uw Raad verwijst naar HR 27 oktober 1992,
ECLI:NL:HR:1992:ZC8473, NJ 1993/352 m.nt. Corstens.

Zie de noot van Schalken. Vgl. ook B.F. Keulen en G. Knigge, Strafprocesrecht, Deventer: Wolters
Kluwer 2016, p. 631-632. Zie voor een meer instemmende benadering G.J.M. Corstens, Het Nederlands
strafprocesrecht, bewerkt door M.J. Borgers en T. Kooijmans, Deventer: Wolters Kluwer 2018, p. 1003.

Het arrest is op www.rechtspraak.nl met voetnoten gepubliceerd.

Proces-verbaal van de op 1, 3, 8, 9 en 10 april 2019 gehouden terechtzitting, p. 6-11,

HR 13 juni 2017, ECLI:NL:HR:2017:1077, rov. 2.3.3. Zie eerder HR 9 september 2014,
ECLI:NL:HR:2014:2677, NJ 2014/402 en HR 5 juli 2011, ECLI:NL:HR:2011:BQ6690, NJ 2011/466 m.nt.
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Keijzer.

Vgl. HR 8 juli 2014, ECLI:NL:HR:2014:1609; HR 14 november 2017, ECLI:NL:HR:2017:2855, NJ
2018/133 m.nt. Wolswijk.

Vgl. HR 25 maart 2003, ECLI:NL:HR:2003:AE9049, NJ 2003/552 m.nt. Buruma; HR 29 mei 2018,
ECLI:NL:HR:2018:718, NJ 2019/103 m.nt. Wolswijk.

Ik wijs in dit verband op de komma die na ‘lichaam’ is geplaatst, en op de scheiding die door de
woorden ‘een en ander’ wordt bewerkstelligd. Ook in de literatuur lees ik niet dat de opzeteis op de
rechtvaardigingsgronden wordt betrokken; vgl. Machielse, in: Noyon/Langemeijer/Remmelink Strafrecht,
art. 300 Sr, aant. 1 (actueel t/m 26 mei 2015); de noot van Keijzer onder NJ 2011/466; J.S. Nan,
‘Ingeblikte wederrechtelijkheid bij mishandeling’, TPWS 2014/10; P.C. Quak, ‘Noodweer bij eenvoudige
mishandeling: vrijspraak of OVAR?’, NTS 2020/1. Ik attendeer er voorts op dat een beroep op putatief
noodweer door P-G Silvis in zijn conclusie voorafgaand aan HR 11 september 2018,
ECLI:NL:HR:2018:1588 (art. 81 RO) is benaderd als een beroep op avas, bij een veroordeling wegens
mishandeling.

Gerechtshof te Arnhem 20 oktober 2009, ECLI:NL:GHARN:2009:BK0739; Gerechtshof Amsterdam 27
februari 2018, ECLI:NL:GHAMS:2018:910 en Rechtbank Midden-Nederland 16 maart 2015,
ECLI:NL:RBMNE:2015:3313.

HR 11 april 2006, ECLI:NL:HR:2006:AU9130, NJ 2006/393 m.nt. Buruma, rov. 3.7.1.

Vgl. HR 14 juni 2011, ECLI:NL:HR:2011:BQ3216, waarin het hof had overwogen ‘dat het gedurende
meerdere seconden dichtknijpen van iemands keel (…) in zijn algemeenheid een aanmerkelijke kans
met zich meebrengt dat ten gevolge daarvan zwaar lichamelijk letsel wordt toegebracht. Immers op
die plaats bevinden zich kwetsbare en vitale weke delen van de hals’.

Zie HR 7 juni 2016, ECLI:NL:HR:2016:1005, NJ 2016/430 m.nt. Van Kempen, rov. 2.5.2.

H.J. Smidt, Geschiedenis van het Wetboek van Strafrecht, tweede druk, aangevuld door J.W. Smidt,
Haarlem: H.D. Tjeenk Willink 1891, deel II, p. 477. Zie in dit verband ook p. 475, waar de Commissie
opmerkt het woord ‘mishandeling’ volkomen geschikt te achten om ‘heelkundige operatien’ er niet in te
begrijpen.

HR 10 februari 1902, W 7723.

Vgl. ook Machielse, in: Noyon/Langemeijer/Remmelink Strafrecht, art. 300 Sr, aant. 1 (actueel t/m 26
mei 2015).

De steller van het middel verwijst naar de uitspraak van de Kamer: EHRM 25 augustus 2009, Giuliani
en Gaggio v. Italië, nr. 23458/02, NJ 2010/60 m.nt. Boon.

Vgl. bijvoorbeeld EHRM 22 januari 2015, Kitanovski v. the Former Yugoslav Republic of Macedonia, nr.
15191/12 en EHRM 21 april 2015, Pisari v. the Republic of Moldova and Russia, nr. 42139/12. In beide
gevallen werd een schending vastgesteld.

Het vijfde lid is inmiddels vernummerd tot zevende lid ingevolge de Wet van 21 mei 2014, Stb. 191,
in zoverre in werking getreden met ingang van 1 juli 2018 (Besluit van 22 mei 2018, Stb. 143).

Kamerstukken II 2006/07, 30 880, nr. 3, p. 47.

Wet van 9 december 1993, Stb. 724.

Wet van 14 december 1988, Stb. 576.

Dit artikel speelde een rol in HR 12 juni 2018, ECLI:NL:HR:2018:890 (art. 81 RO) en in HR 6 oktober
2020, ECLI:NL:HR:2020:1488, NJ 2020/385.

J. de Hullu, Materieel strafrecht, 7e druk, Deventer: Wolters Kluwer 2018, p. 344. Hij eist echter wel
een voorschrift ‘met een zekere dwingendheid’ (p. 345).

G. Knigge en H.D. Wolswijk, Het materiële strafrecht, Deventer: Wolters Kluwer 2015, p. 202. Zie in dit
verband ook J.M. Houben, Artikel 42 Wetboek van Strafrecht, Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink 1959, die uit
de besprekingen van de Commissie De Wal afleidt dat de formulering is ‘beperkt tot vervulling ener
wettelijke plicht’ (p. 27) en aangeeft dat de wetgever de strafuitsluitingsgrond niet van toepassing
achtte bij het ‘gebruik maken van een wettelijk recht of bevoegdheid’ (p. 29-30). Houben leidt uit HR
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14 oktober 1940, ECLI:NL:HR:1940:207, NJ 1941/165 m.nt. Pompe af dat Uw Raad handelen uit
hoofde van een door de wet opgelegde plicht eist (p. 53-54). Zie ook HR 5 november 1946,
ECLI:NL:HR:1946:44, NJ 1947/132 m.nt. Pompe.

A.w., p. 202. Zie in vergelijkbare zin Houben, a.w., p. 57. De burger die een verdachte aanhoudt, kan
zich daarom volgens Knigge en Wolswijk niet op art. 42 Sr beroepen.

Kamerstukken II 2016/17, 34 641, nr. 3 (herdruk), p. 12.

Dat sluit in zoverre aan bij de memorie van toelichting bij het wetsvoorstel geweldsaanwending
opsporingsambtenaar (Kamerstukken II 2016/17, 34 641, nr. 3 (herdruk), p. 6), dat daarin wordt
opgemerkt: ‘Naar het huidige recht kan de opsporingsambtenaar die wordt vervolgd voor wat betreft
het door hem gebezigde geweld een beroep doen op de in artikel 42 Wetboek van Strafrecht (…)
vervatte strafuitsluitingsgrond. (…). Bij de beoordeling van geweld door opsporingsambtenaren
vormen de algemeen taakstellende bepalingen, de artikelen 3 Politiewet 2012 en 3 Wet op de BOD
(BFK: Wet op de bijzondere opsporingsdiensten), de bepalingen die de geweldsbevoegdheid bevatten en
de artikelen 7, eerste lid, Politiewet 2012 en 6, eerste lid, Wet op de BOD, samen met de nadere
voorschriften van de Ambtsinstructie het kader.’

Ik wijs nog op J. Naeyé, ‘Een wettelijke strafuitsluitingsgrond voor rechtmatig aanhoudingsgeweld’,
in: J.W. Fokkens e.a., Ad hunc modem (liber amicorum A.J. Machielse), Deventer: Kluwer 2013, p. 233
e.v.. Naeyé meent dat de artikelen 3 en 7 Politiewet ook in samenhang geen wettelijk voorschrift in de
zin van art. 42 Sr vormen (p. 237-238). A-G Paridaens, conclusie voor HR 6 oktober 2020,
ECLI:NL:HR:2020:1488, NJ 2020/385, ziet in beide artikelen in samenhang met de Ambtsinstructie wel
het toepasselijke wettelijk voorschrift (randnummer 16).

De Hullu, a.w., p. 345; Knigge en Wolswijk, a.w., p. 202.

HR 3 mei 1915, W 9820 (gebruik van politiehonden om een verdachte staande te houden). In HR 5
november 1946, ECLI:NL:HR:1946:44, NJ 1947/132 m.nt. Pompe wordt gesproken over ‘niet ongepast’
handelen.

HR 6 oktober 2020, ECLI:NL:HR:2020:1488, NJ 2020/385, rov. 2.4.

Rechtbank Den Haag 21 december 2017, ECLI:NL:RBDHA:2017:15096, ov. 29-39.

Dat aan de nekklem ernstige risico’s verbonden zijn, kan ook worden afgeleid uit (onder meer)
Gerechtshof ’s-Hertogenbosch 24 december 2019, ECLI:NL:GHSHE:2019:4710; Gerechtshof ’s-
Hertogenbosch 4 juni 2013, ECLI:NL:GHSHE:2013:5819; Gerechtshof te ‘s-Gravenhage 2 februari
2012, ECLI:NL:GHSGR:2012:BV2646 en Rechtbank te Breda 3 februari 2012,
ECLI:NL:RBBRE:2012:BV2781. Ik merk in dit verband nog op dat de Inspectie Veiligheid en Justitie in
de door het hof geciteerde publicatie ‘De nekklem’ (maart 2016), die ook door de steller van het middel
wordt aangehaald, vermeldt dat Belgische politiemensen een bloedverwurging krijgen aangeleerd
maar dat men een luchtverwurging (in België) te riskant vindt, en dat het gebruik van de nekklem in
het Verenigd Koninkrijk wordt ontmoedigd (p. 15).

De rechtbank heeft in dit verband overwogen: ‘De absolute voorwaarde bij toepassing van een
nekklem met bloedverwurging is evenwel dat die slechts zeer kort mag duren en dat die – indien het
gewenste effect niet wordt bereikt – onmiddellijk moet worden beëindigd, gelet op de grote gevaren
die daaraan zijn verbonden en ook de extra weerstand die een dergelijke techniek bij langdurig
vasthouden mogelijk kan oproepen’ (ov. 82).

Conclusie voorafgaand aan HR 24 maart 2020, ECLI:NL:HR:2020:492, NJ 2020/142 (randnummer 7).

Hofstee verwijst daarbij naar HR 15 mei 2007, ECLI:NL:HR:2007:BA0424, NJ 2007/387 m.nt. Buruma;
HR 5 januari 2010, ECLI:NL:HR:2010:BJ9240, NJ 2010/638 m.nt. Mevis; HR 20 april 2010,
ECLI:NL:HR:2010:BL5628, NJ 2010/248 en HR 11 januari 2011, ECLI:NL:HR:2011:BO5354.

HR 22 juni 2004, ECLI:NL:HR:2004:AO8315, NJ 2004/439, rov. 3.4.2. Vgl. bijvoorbeeld ook HR 5 juli
2005, ECLI:NL:HR:2005:AT5722.

Zie HR 20 mei 2014, ECLI:NL:HR:2014:1176, NJ 2014/381 en HR 20 mei 2014,
ECLI:NL:HR:2014:1167, NJ 2014/382, m.nt. Keulen, vermeld in HR 7 juni 2016, ECLI:NL:HR:2016:1005,
NJ 2016/430 m.nt. Van Kempen.

Vgl. ook A.J. Machielse, Causaliteit in het strafrecht, Preadvies Vereniging voor de vergelijkende studie
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van het recht van België en Nederland, Den Haag: BJu 2014, p. 212.

Zie Knigge en Wolswijk, a.w., p. 88 en 92.

E.M. Witjens, Strafrechtelijke causaliteit. De redelijke toerekening vergeleken met het privaatrecht,
Kluwer 2011, p. 149-155.

Zie in die lijn ook Buruma, noot onder HR 13 juni 2006, ECLI:NL:HR:2006:AV8535, NJ 2007/48 en
Keijzer, noot onder NJ 2015/5. Vgl. ook Machielse, Noyon/Langemeijer/Remmelink Strafrecht, Inleiding,
aant. 2.8 (actueel t/m 1 december 2019).

Vgl. daarover ook HR 22 november 2011, ECLI:NL:HR:2011:BR3005, NJ 2012/175 m.nt. Keulen.

Vgl. F. de Jong en E. Sikkema, ‘Zeven stellingen over causaliteit in het strafrecht’, DD 2016/72, p.
839, die menen dat het ‘niet mogelijk is om een stappenplan te formuleren voor de vaststelling van
het causaal verband door de rechter’.

Ik wijs er op dat deze criteria nog zijn herhaald in HR 4 april 2017, ECLI:NL:HR:2017:585, NJ
2017/470 m.nt. Wolswijk.

Vgl. de noot van Wolswijk onder HR 4 april 2017, ECLI:NL:HR:2017:585, NJ 2017/470, randnummer
4.

Ik wijs er hierbij nog op dat Soerdjbalie-Majkoe ter terechtzitting in eerste aanleg van 14 november
2017 heeft verklaard: ‘Ten aanzien van mijn eerste conclusie is bij sectie gebleken dat geweld op de
hals is toegepast. Hetgeen ik op de beelden heb gezien past daar heel goed bij. Het accent dient, in
tegenstelling tot de andere rapporten, hierop te liggen. De conclusie dat de doodsoorzaak
samendrukkend geweld op de hals is, heb ik hoog op mijn lijst staan’ (proces-verbaal van de
gehouden terechtzitting op 13, 14, 15, 16, 20, 22 en 23 november 2017, p. 23).

De verklaring van Soerdjbalie-Majkoe houdt in dit verband onder meer in: ‘Met betrekking tot de
opwindingstoestand wil ik opmerken dat ik nu twaalf en een half jaar forensisch patholoog ben. Deze
zaak heb ik vanaf het eerste moment continu besproken met mijn collega, wijlen dr. Maes. Zij had
achttien jaar ervaring. Zij heeft mij continu geadviseerd. Zowel zij als ik kenden geen zaak waarbij
geweld op de hals is uitgeoefend en de persoon uiteindelijk aan een acuut stresssyndroom is
overleden. De combinatie van geweld op de hals en een acuut stresssyndroom als doodsoorzaak
hadden wij nooit meegemaakt’ (proces-verbaal van de gehouden terechtzitting op 13, 14, 15, 16, 20,
22 en 23 november 2017, p. 24).

Op dit punt oordeelde de rechtbank anders (ov. 117).

De weergave door het hof van de bevindingen van Das, Botter en Van Driessche in de daaraan
voorafgaande overwegingen (ov. 81-99) wordt in cassatie niet bestreden.

Vgl. Witjens, a.w., p. 8 en 216-217.

Vgl. de conclusie van A-G Vegter voorafgaand aan HR 11 juli 2017, ECLI:NL:HR:2017:1268
(randnummer 20).

In Rechtbank te Rotterdam 4 februari 2009, ECLI:NL:RBROT:2009:BH1933 is het slachtoffer door een
wurggreep naar de grond gebracht. De duur van die wurggreep is niet vastgesteld. De verdachte is
daardoor even buiten bewustzijn geraakt en bloedde toen ook uit neus en mond. Hij is daarna
evenwel weer opgestaan en is ook weer gaan vechten. Pas na dat gevecht is het slachtoffer geboeid
met tie-rips. Daarbij zag zijn gezicht op een gegeven moment blauw. Het slachtoffer is twee dagen
later in het ziekenhuis overleden. In Rechtbank te Amsterdam 9 februari 2010,
ECLI:NL:RBAMS:2010:BL3168 werd het slachtoffer ten behoeve van een verhoor door drie personen
uit zijn cel gehaald. Daarbij is hij zich plotseling hevig gaan verzetten. De drie personen hebben het
slachtoffer naar de grond gebracht. Het verzet was zo hevig dat nog twee personen te hulp moesten
schieten. Dezen wilden samen de enkels boeien, waartoe het rechterbeen van het slachtoffer naar
zijn rug werd getrokken. Vrijwel direct daarna staakte het slachtoffer zijn verzet; zijn huidskleur
veranderde in wit of gelig. Het slachtoffer overleed vier dagen later in het ziekenhuis. Onder de
tenlastegelegde gedragingen ressorteert ook het in zijn nek/hals vastgrijpen/vasthouden, maar
omtrent de duur daarvan of daardoor veroorzaakt letsel is niets vastgesteld. Deskundigenrapportages
spreken slechts over positionele asphyxie (dooddrukken) en acute hartritmestoornis door een
opwindingsdelier. In beide zaken is kortom niet een krachtig aangezette nekklem van aanmerkelijke
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duur vastgesteld die ook binnen de stresshypothese als oorzaak kan worden aangemerkt. Zie ook
nog Gerechtshof Amsterdam 10 november 2014, ECLI:NL:GHAMS:2014:4642 (art. 12 Sv).

Dat was ook het geval in HR 13 juni 2006, ECLI:NL:HR:2006:AV8535, NJ 2007/48 m.nt. Buruma
(bloedvergiftiging). Kritiek op de betreffende overweging kan worden geproefd in de noot van Keijzer
onder NJ 2012/301, randnummer 5.

Vgl. HR 19 maart 2013, ECLI:NL:HR:2013:BZ4491, NJ 2013/194, waarin het licht hartinfarct als ‘niet
uit te sluiten’ was betiteld. Zie ook Machielse 2014, a.w., p. 213.

Vgl. Knigge en Wolswijk, a.w., p. 86, die de vraag naar de in aanmerking te nemen factoren
bespreken in het kader van de voorzienbaarheid. Vgl. ook Witjens, a.w., p. 151-152: ‘Het beeld dat
oprijst uit de jurisprudentie, is dat omstandigheden die de lichamelijke conditie van het slachtoffer
betreffen in het algemeen voor rekening komen van de dader: hij heeft zijn slachtoffer te nemen zoals
het is’. Ook bij andere in de situatie besloten liggende feiten en omstandigheden valt te verdedigen
dat de dader deze heeft te nemen zoals ze zijn.

Gerechtshof te Amsterdam 14 juni 1939, ECLI:NL:GHAMS:1939:79, NJ 1940/34. Zie HR 24 januari
1950, ECLI:NL:HR:1950:37, NJ 1950/293 m.nt. Röling voor een vergelijkbaar geval.

HR 11 april 2006, ECLI:NL:HR:2006:AU9130, NJ 2006/393 m.nt. Buruma.

Zie De Hullu, a.w., p. 345.

Vgl. HR 9 maart 2004, ECLI:NL:HR:2004:AO1490, NJ 2004/675 m.nt. De Lange; HR 9 mei 2017,
ECLI:NL:HR:2017:827.

Vgl. De Hullu, a.w., p. 365-377; Knigge en Wolswijk, a.w., p. 205-209.

Zie B.F. Keulen en G. Knigge, Strafprocesrecht, Deventer: Wolters Kluwer 2016, p. 580. Van een
situatie waarin het aangevoerde bezwaarlijk anders kan worden opgevat dan als tevens inhoudend
een beroep op een andere vorm van afwezigheid van alle schuld is geen sprake. Ik wijs in het
bijzonder op de hiervoor geciteerde pleitnota in hoger beroep, randnummer 10 van hoofdstuk VII, en
de pleitnota in eerste aanleg, randnummer 636 van hoofdstuk X.

Vgl. daarover HR 4 april 2006, ECLI:NL:HR:2006:AU4664, NJ 2007/144 m.nt. Schalken, rov. 6.3.

De Hullu, a.w., p. 373.

Vgl. HR 23 mei 1995, ECLI:NL:HR:1995:ZD0052, NJ 1995/631, waarin de verdachte zich beriep op
een door het Ministerie van Justitie verspreide folder.

M.J. Borgers, ‘De communicatieve strafrechter’, HNJV 2011, p. 154-155.

Te denken valt aan tuchtrechtelijke beslissingen. Vgl. daarover J. Timmer, ‘Rechtspleging na
politiegeweld’, in: R. Baas e.a. (red.), Rechtspleging en rechtsbescherming (liber amicorum L.E. de Groot-
van Leeuwen), Deventer: Kluwer 2015, p. 57-58. De raadsvrouw heeft in de onderhavige zaak wel
gesteld dat de verdachte ‘dit geweld vaker heeft aangewend bij een aanhouding van een zich
daartegen verzettende verdachte’ en dat dit ‘keer op keer als proportioneel en subsidiair (is)
beoordeeld door zijn werkgever’ (pleitnota eerste aanleg, randnummer 506). Maar zij heeft niet met
een beroep op feiten en omstandigheden die daarbij aan de orde waren aannemelijk gemaakt dat de
verdachte gelet daarop heeft mogen veronderstellen dat het zo lang voortzetten van een krachtige
nekklem rechtmatig was.

J.M. ten Voorde, ‘Politieel vuurwapengeweld in rechte beoordeeld’, Ars Aequi 2014, p. 352,
attendeert erop dat de Minister van Veiligheid en Justitie in antwoord op kamervragen eens heeft
geantwoord dat een politieambtenaar niet is vervolgd omdat deze zich kon beroepen op
rechtsdwaling nu hij onjuist was onderricht over een specifieke vorm van geweldstoepassing
(vuurwapengebruik); zie Aanhangsel Handelingen II 2012/13, nr. 1783. Instemming met deze beslissing
blijkt uit dat antwoord niet. Ik merk hierbij nog op dat onjuist onderricht zijn niet gelijkgesteld kan
worden aan onvoldoende onderricht zijn.

Met AZV-training wordt gedoeld op de training van aanhoudings- en zelfverdedigingsvaardigheden.
Zie in dit verband art. 1, eerste lid onder e, en art. 2, eerste lid, Regeling toetsing geweldsbeheersing
politie.

Ik wijs er in dit verband op dat art. 4 Ambtsinstructie bepaalt dat het gebruik van een geweldmiddel

1049



82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

uitsluitend is toegestaan aan een ambtenaar die in het gebruik van dat geweldmiddel is geoefend.
Dat uitgangspunt is ook van belang bij vormen van geweld die niet een geweldmiddel in de zin van de
Ambtsinstructie zijn. Zie art. 1, derde lid onder d, Ambtsinstructie (oud) (zoals gewijzigd bij Stb. 2012,
458) voor de betekenis van ‘geweldmiddel’ in de zin van de Ambtsinstructie ten tijde van het feit.

Vgl. ook de Nadere memorie van antwoord bij het nog te bespreken voorstel van Wet
geweldsaanwending opsporingsambtenaar (Kamerstukken I 2020/21, 34 641, F, p. 20): ‘In aanvulling
daarop wordt nogmaals benadrukt dat artikel 7 van de Politiewet 2012 regelt dat toegepast geweld
proportioneel, subsidiair, redelijk en gematigd dient te zijn. Deze beginselen zijn zowel in trainingen
als in de toepassing in de praktijk bepalend en bieden voldoende duidelijkheid voor
opsporingsambtenaren. Politieambtenaren worden getraind om zich in iedere situatie af te vragen wat
het doel is van een eventuele geweldsaanwending, of dat doel de geweldsaanwending rechtvaardigt
en of het doel niet op een ander mindere ingrijpende wijze kan worden bereikt. Dit doen zij aan de
hand van praktijkvoorbeelden waarbij de beginselen van proportionaliteit en subsidiariteit telkens een
element zijn.’

Voluit: het voorstel van wet tot Wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband met het
opnemen van een specifieke strafuitsluitingsgrond voor opsporingsambtenaren die geweld hebben
gebruikt in de rechtmatige uitoefening van hun taak en een strafbaarstelling van schending van de
geweldsinstructie en wijziging van het Wetboek van Strafvordering in verband met het opnemen van
een grondslag voor het doen van strafrechtelijk onderzoek naar geweldgebruik door
opsporingsambtenaren (geweldsaanwending opsporingsambtenaar), Kamerstukken I en II 2016/17
e.v., 34 641.

Zie in dit verband HR 19 april 1977, ECLI:NL:HR:1977:AC5924, NJ 1977/410 m.nt. Mulder. Vgl. ook A-
G Paridaens in de conclusie voorafgaand aan HR 6 oktober 2020, ECLI:NL:HR:2020:1488, NJ 2020/385
(randnummers 40 en 41, niet opgenomen in de publicatie in NJ). Ook zij besprak het wetsvoorstel
desalniettemin.

Kamerstukken I 2020/21, 34 641, G.

Kamerstukken I 2019/20, 34 641, A (gewijzigd voorstel van wet). Een voorstel in die richting is
eerder gedaan door Naeyé, a.w., p. 240.

Kamerstukken II 2016/17, 34 641, nr. 3 (herdruk).

Handelingen II 29 oktober 2019, p. 16-8-1.

Kamerstukken II 2019/20, 34 641, nr. 20 (gewijzigd amendement van het lid Van Dam). Zie ook
Kamerstukken II 2019/20, 34 641, nr. 22 (herdruk), p. 12-13, waar de indiener van het amendement
opmerkt dat het nieuwe art. 372 Sr vooral betekenis moet gaan hebben ‘in die paar zware zaken die
zich één of hooguit enkele malen per jaar voordoen: niveau [slachtoffer] ’. Het amendement (dat
oorspronkelijk – nr. 14 – niet voorzag in een nieuw art. 261a Sv maar in een tweede lid van art. 372
Sr) was voor de indiener ‘een ultieme poging om als medewetgever duidelijk te maken dat in principe
enkel dit nieuwe strafbare feit de meetlat is waarlangs politiegeweld beoordeeld moet worden’.

Vgl. ook M.M. Dolman, ‘Bont en blauw: strafbaar en straffeloos geweldgebruik door de politie’, Boom
Strafblad 2020-4, p. 200-208, die opmerkt dat het voorgestelde systeem ‘niet waterdicht’ is (p. 205).

Kamerstukken I 2019/20, 34 641, C, p. 2: ‘Graag benadruk ik (…) dat artikel 261a Sv niet afdoet aan
het opportuniteitsbeginsel. Op grond van dit beginsel is het aan het openbaar ministerie om te
bepalen in welke gevallen en op welke wijze binnen de daarvoor gestelde wettelijke kaders
vervolging wordt ingesteld. De achtergrond van artikel 261a Sv is dat het openbaar ministerie,
wanneer het besluit om een opsporingsambtenaar te vervolgen wegens geweldgebruik, zorgvuldig
overweegt welk delict ten laste wordt gelegd. Niet wordt voorgeschreven welk delict dit moet zijn; dit
blijft een zelfstandige beslissing van het openbaar ministerie’.

Kamerstukken I 2020/21, 34 641, F, p. 15.

Zie in dezelfde zin A-G Paridaens in de conclusie voorafgaand aan HR 6 oktober 2020,
ECLI:NL:HR:2020:1488, NJ 2020/385 (randnummer 50, niet opgenomen in de publicatie in NJ). De
vraag of het gewijzigd inzicht op voor de toekomstige wijziging gelegen feiten betrekking heeft, komt
tegen die achtergrond niet aan de orde (vgl. HR 12 juli 2011, ECLI:NL:HR:2011:BP6878, NJ 2012/78
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m.nt. Keijzer).

Zie Kamerstukken I 2020/21, 34 641, F, p. 21.

Zie in dezelfde zin A-G Paridaens in de conclusie voorafgaand aan HR 6 oktober 2020,
ECLI:NL:HR:2020:1488, NJ 2020/385 (randnummer 49, niet opgenomen in de publicatie in NJ).

P. 82.

Proces-verbaal van de terechtzitting in hoger beroep van 1, 3, 8, 9 en 10 april 2019, p. 21.

HR 15 april 2003, ECLI:NL:HR:2003:AF5257, NJ 2003/364; HR 20 december 2005,
ECLI:NL:HR:2005:AU5435, NJ 2006/38; HR 10 april 2007, ECLI:NL:HR:2007:AZ5670, NJ 2007/223
alsmede HR 3 juli 2007, ECLI:NL:HR:2007:BA5624, NJ 2007/413. Zie ook HR 29 september 2015,
ECLI:NL:HR:2015:2858 NJ 2016/70 m.nt. Keulen (onder NJ 2016/71), waarbij het ‘nieuwe’
ontvankelijkheidscriterium van toepassing was. In HR 11 maart 2014, ECLI:NL:HR:2014:528, NJ
2014/183 werd het middel tegen de niet-ontvankelijkverklaring van de benadeelde partij in het deel
van de vordering dat op shockschade zag met als motivering dat deze vordering ‘niet eenvoudig te
beoordelen valt’ verworpen.

Conclusie voorafgaand aan HR 4 oktober 2016, ECLI:NL:HR:2016:2241, NJ 2017/89 m.nt.
Lindenbergh (randnummer 7). Zie F.F. Langemeijer, Het slachtoffer en het strafproces, Deventer: Kluwer
2010, p. 156.

Vgl. HR 3 juli 2012, ECLI:NL:HR:2012:BW3751, NJ 2012/451; HR 20 maart 2012,
ECLI:NL:HR:2012:BU7349, NJ 2012/520 m.nt. Keulen; HR 4 maart 2014, ECLI:NL:HR:2014:476, NJ
2014/281 m.nt. Schalken; HR 2 december 2014, ECLI:NL:HR:2014:3472, NJ 2015/484 m.nt. Borgers
(art. 81 RO); HR 14 april 2015, ECLI:NL:HR:2015:936 (art. 81 RO). In de meeste van deze arresten
had het hof als motivering slechts verwezen naar het wettelijk criterium. Zie meer recent ook HR 2 juni
2020, ECLI:NL:HR:2020:933, NJ 2020/284 m.nt. Vellinga.

Een deel van deze verklaring is in de schriftuur in het Nederlands vertaald (nrs. 10 en 13).

Een deel van deze verklaring is in de schriftuur in het Nederlands vertaald (nrs. 9 en 13).

In het dossier bevindt zich tevens een aanvulling van de vordering van deze benadeelde partij,
waarbij ook een Nederlandse vertaling van de geciteerde brief is gevoegd. Daar worden de klachten,
voor zover relevant, als volgt beschreven: ‘grote depressieve aandoening, ernstig met psychotische
trekken (Code ICD 10-F32.2) vanwege rouwverwerking’. Dat er sprake zou zijn van psychotische
trekken blijkt niet uit de in de Engelse taal opgestelde brief (‘without psychotic features’). Uit
informatie van de Wereldgezondheidsorganisatie over de ICD codes blijkt dat bij ‘F32.2’ is vermeld:
‘Severe depressive episode without psychotic symptoms’. Zie
https://www.who.int/classifications/icd/en/GRNBOOK.pdf?ua=1.

In verband met het betoog van de steller van het middel dat de benadeelde partijen zijn
geconfronteerd met de directe gevolgen van het misdrijf nu zij de beelden hebben gezien, zij
[slachtoffer] in het ziekenhuis hebben bezocht waar hij ernstig gewond lag en zij in de media
veelvuldig zijn geconfronteerd met de zaak, wijs ik nog op HR 23 april 2019, ECLI:NL:HR:2019:600,
waarin een benadeelde partij vergoeding van shockschade verzocht in verband met de moord op haar
echtgenoot. De benadeelde partij had, zo kan uit de overwegingen van het hof worden afgeleid
(conclusie van A-G Harteveld, randnummer 29.1), enkele dagen na de moord geholpen met het
aankleden van haar dode echtgenoot waarbij zij met zijn verwondingen werd geconfronteerd. De
verwerking van de moord werd voorts bemoeilijkt door steeds opnieuw opkomende media-aandacht,
waarbij steeds weer schokkende foto’s in de media verschenen. De tegen ’s hofs beslissing tot niet-
ontvankelijkverklaring van de benadeelde partij in haar vordering gerichte middelen (conclusie,
randnummers 29.2 en 29.3) werden door Uw Raad afgedaan met de aan art. 81 RO ontleende
formulering.

Klaassen, Meijer & Snijders, Nederlands burgerlijk procesrecht, 2017/45 en 47.

HR 11 maart 2014, ECLI:NL:HR:2014:528, NJ 2014/183; HR 27 september 2016,
ECLI:NL:HR:2016:2201, NJ 2017/88 m.nt. Lindenbergh en HR 4 oktober 2016, ECLI:NL:HR:2016:2241,
NJ 2017/89 m.nt. Lindenbergh. In deze arresten wordt verwezen naar (onder meer) HR 22 februari
2002, ECLI:NL:HR:2002:AD5356, NJ 2002/240 m.nt. Vranken (Taxibus-arrest).
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Vgl. ook (het civiele) HR 9 oktober 2009, ECLI:NL:HR:2009:BI8583, NJ 2010/387 m.nt. Vranken.

Proces-verbaal van de terechtzitting in hoger beroep van 1, 3, 8, 9 en 10 april 2019, p. 15.

Dat voor toewijzing van ‘redelijke kosten ter vaststelling van schade en aansprakelijkheid’ in een
geval als het onderhavige niet vereist is dat de vordering tot vergoeding van shockschade wordt
toegewezen (vgl. HR 11 juli 2003, ECLI:NL:HR:2003:AF7423, NJ 2005/50 m.nt. Vranken en HR 13
maart 2015, ECLI:NL:HR:2015:586, NJ 2015/145) doet er immers niet aan af dat slechts redelijke
kosten van deskundige bijstand, gemaakt in verband met een onderzoek naar de mogelijke gevolgen
daarvan voor vergoeding in aanmerking kunnen komen.

In werking getreden op 1 januari 2020 (Stb. 2020, 507); voorheen was dit geregeld in art. 591 Sv.
Die bepaling is met de Wet herziening tenuitvoerlegging strafrechtelijke beslissingen naar het Vierde
Boek van het Wetboek van Strafvordering verplaatst. Zie Stb. 2017, 82. Inhoudelijk is de bepaling niet
gewijzigd. Het artikel ziet slechts op vergoeding van kosten die ten laste van de gewezen verdachte
zijn gekomen; de benadeelde partij kan er geen rechten aan ontlenen.

Zie het proces-verbaal, p. 39 in verbinding met de aangehechte bijlage H, p. 3 en aangehechte
facturen.

HR 13 maart 2015, ECLI:NL:HR:2015:586, NJ 2015/145.

HR 22 april 2008, ECLI:NL:HR:2008:BB7077. Vgl. ook HR 28 mei 2019, ECLI:NL:HR:2019:793, NJ
2019/379 m.nt. Vellinga, rov. 2.4.3. Zie ook J. Candido e.a., Slachtoffer en de rechtspraak. Handleiding
voor de strafrechtspraktijk, Den Haag: Landelijk Overleg Vakinhoud Strafrecht (LOVS) 2017, p. 131-135.

Ik laat hier de vraag rusten of de verdachte, in geval hij door de benadeelde partij gemaakte
kosten van onderzoek dient te vergoeden, zelf onder omstandigheden vergoeding van die kosten kan
verzoeken op grond van art. 529 Sv.

K. Lindenberg (samenstelling), Van ORT tot ORO. Een verzameling van de werken die hebben geleid tot
het Oorspronkelijk regeringsontwerp van een nieuw Wetboek van Strafvordering (1914), Rijksuniversiteit
Groningen 2002, p. 45. De concept-toelichting op het artikel bestond uit één zin, die in de kern de
wettekst herhaalde (p. 121). Zie ook Kamerstukken 1913/14, 286, nr. 3, toelichting op art. 410 ORO.

Zie HR 8 december 1998, ECLI:NL:HR:1998:AC0671, NJ 1999/274. Vgl. ook Candido e.a., a.w., p. 69
en Langemeijer, a.w., p. 91.

Vgl. eerder HR 12 februari 2013, ECLI:NL:HR:2013:BZ1890, NJ 2013/279 m.nt. Reijntjes (derde
namens de benadeelde partij voorgestelde middel).

Vgl. de civielrechtelijke arresten HR 30 november 2007, ECLI:NL:HR:2007:BA4606, NJ 2012/613; HR
11 juli 2003, ECLI:NL:HR:2003:AF7884, NJ 2003/603 en HR 17 oktober 1997,
ECLI:NL:HR:1997:ZC2461, NJ 1998/508 m.nt. Vranken. Zie ook HR 30 augustus 2019,
ECLI:NL:HR:2019:1291, NJ 2020/120 m.nt. Lindenbergh en S.D. Lindenbergh, Schadevergoeding:
algemeen, deel 1, Deventer: Wolters Kluwer 2020, p. 54-55 alsmede Asser/Sieburgh 6-II 2017/43;
Groene Serie Schadevergoeding, art. 6:105 BW, aant. 8A.3 (A.T. Bolt, actueel t/m 19-10-2016). Zie
voorts HR 26 mei 2020, ECLI:NL:HR:2020:918.

Vgl. HR 30 november 2007, ECLI:NL:HR:2007:BA4606, NJ 2012/613, rov. 4.4: ‘Indien de rechter over
een lange periode te lijden schade begroot op een gekapitaliseerd bedrag ineens, moet deze schade
geacht worden te zijn geleden op de bij de kapitalisatie tot uitgangspunt genomen peildatum. Deze
wijze van schadebegroting strekt ertoe de benadeelde ter vergoeding van zijn schade een zodanig
bedrag ineens toe te kennen dat dat, hem op de peildatum uitbetaalde, bedrag inclusief het daarover
na de peildatum te realiseren rendement, toereikend zal zijn voor de betaling van alle toekomstige
schadeposten. Indien dit bedrag eerst na de peildatum aan de benadeelde wordt uitgekeerd lijdt hij
dus, door gemis aan rendement, nadeel dat door betaling van wettelijke rente behoort te worden
vergoed.’

Zie het ‘Schriftelijk standpunt omtrent vordering tot schadevergoeding [benadeelde 7] ’, nr. 36-45.
In het ‘Aanvullend schriftelijk standpunt op vordering tot schadevergoeding [benadeelde 7] is aan dit
onderdeel van de vordering geen aandacht besteed.

Vgl. HR 15 december 2015, ECLI:NL:HR:2015:3572.

Vgl. HR 12 juni 2015, ECLI:NL:HR:2015:1600, NJ 2016/380 m.nt. Krans, rov. 3.4.2. Zie over de
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proceskosten in het strafrecht bijvoorbeeld HR 11 april 2017, ECLI:NL:HR:2017:663, NJ 2017/365 m.nt.
Reijntjes en HR 26 november 2019, ECLI:NL:HR:2019:1857, NJ 2020/73 m.nt. Jörg en Candido e.a.,
a.w., p. 172-175.

HR 13 april 2012, ECLI:NL:HR:2012:BV2629, NJ 2012/445 (Van Staalduinen/Tiethoff q.q). Zie ook de
conclusie van plv. P-G Langemeijer, randnummers 29 en 30.

Zie HR 29 april 2016, ECLI:NL:HR:2016:766, RvdW 2016/592 (X/TMG). Zie ook de conclusie van plv.
P-G Langemeijer voor dit arrest, randnummer 2.16 e.v.. Vgl. voorts Asser Procesrecht/Van Schaick 2
2016/132 en Groene Serie, Burgerlijke Rechtsvordering, art. 237 Rv, aant. 12 (P. de Bruin, actueel t/m 16
juni 2019).

Vgl. Candido e.a., a.w., p. 172-175. Vgl. In dit verband ook HR 18 december 2018,
ECLI:NL:HR:2018:2338.
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Rechtsgebieden Strafrecht

Bijzondere kenmerken Cassatie

Inhoudsindicatie
Beroep op afwezigheid van alle schuld (avas), nu het voor verdachte "onduidelijk"
was of het voorhanden hebben van het minipistool onder de reikwijdte van de
WWM viel. HR herhaalt relevante overwegingen uit ECLI:NL:HR:2004:AO1490
m.b.t. de vereisten voor het slagen van een beroep op avas wegens dwaling t.a.v.
de wederrechtelijkheid van het bewezenverklaarde. Het kennelijke oordeel van het
Hof dat niet aannemelijk is dat verdachte t.t.v. het begaan van het feit in de
overtuiging verkeerde dat zijn gedraging niet ongeoorloofd was, is onjuist noch
onbegrijpelijk.

Wetsverwijzingen Wet wapens en munitie
Wet wapens en munitie 2

Vindplaatsen Rechtspraak.nl 
NJB 2017/1129 
RvdW 2017/580 
NBSTRAF 2017/201 
SR-Updates.nl 2017-0217 met annotatie van J.H.J. Verbaan 
NbSr 2017/201 

Uitspraak

9 mei 2017

Strafkamer

nr. S 15/04213

LBS/AJ

Hoge Raad der Nederlanden

Arrest

op het beroep in cassatie tegen een arrest van het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, zittingsplaats
Arnhem, van 7 augustus 2015, nummer 21/000620-15, in de strafzaak tegen:

[verdachte] , geboren te [geboorteplaats] op [geboortedatum] 1973.

ECLI:NL:HR:2017:827
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2.2.1.

2.2.2.

2.1.

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 T.N.B.M. Spronken heeft geconcludeerd tot verwerping van het beroep.

Het middel klaagt over de verwerping door het Hof van het verweer dat de verdachte ten aanzien
van het onder 2 bewezenverklaarde moet worden ontslagen van alle rechtsvervolging wegens
afwezigheid van alle schuld.

Ten laste van de verdachte is onder 2 bewezenverklaard dat:

"hij op 23 maart 2014 te Rotterdam, een wapen als bedoeld in artikel 2 lid 1 categorie III
onder 1 van de Wet wapens en munitie, te weten een vuurwapen in de zin van artikel 1
onder 3 van die wet in de vorm van een enkelschots penvuur pistool van het merk Berloque,
kaliber 2 mm penvuur en bijbehorende onderdelen, te weten 5 schietbekers, en munitie als
bedoeld in artikel 2 lid 2 categorie III van de Wet wapens en munitie, te weten munitie in de
zin van artikel 1 onder 4 van die wet in de vorm van 14 pyrotechnische patronen met
siereffect en 17 penvuur knalpatronen van het kaliber 2 mm en 2 penvuur kogelpatronen van
het kaliber 2 mm, voorhanden heeft gehad."

Deze bewezenverklaring steunt op de volgende bewijsmiddelen:

"1. Een proces-verbaal van bevindingen, opgemaakt door verbalisant 001, brigadier van
politie, gesloten op 24 maart 2014, voor zover inhoudende, zakelijk weergegeven (blz. 24):

Op 23 maart 2014 is met gebruikmaking van een machtiging tot binnentreden van een
woning ter aanhouding van de verdachte [verdachte] en ter doorzoeking op grond van de
Wet wapens en munitie het pand [1] aan de [a-straat] te Rotterdam betreden. Naar
aanleiding van de vordering tot uitlevering van een of meerdere vuurwapens aan de
verdachte, had deze meegedeeld dat hij in het bezit was van een miniatuurpistool, welke
zou liggen in de rechterla in de keuken van het pand. Na controle van deze keukenlade werd
hierin aangetroffen een zogenaamd miniatuurpistool. Tevens werd in deze lade een
gripzakje met 35 a 40 roze pillen, vermoedelijke XTC, gevonden. Het miniatuurpistool en de
pillen zijn inbeslaggenomen.

2. Een proces-verbaal van bevindingen, opgemaakt door verbalisant 017, gesloten op 23
maart 2014, voor zover inhoudende, zakelijk weergegeven (blz. 29):

Op 23 maart 2015 heb ik ten behoeve van een later in te stellen technisch onderzoek een
(vuur)wapen veiliggesteld. Het was mij bekend dat dit wapen die dag in beslag genomen
was op de locatie [a-straat 1] te Rotterdam.

Ik zag dat het (vuur)wapen in een houten doosje lag. Tevens zag ik dat er in het doosje nog
meer onderdelen lagen, die kennelijk bij dit (vuur)wapen hoorde.

3. Een proces-verbaal van verhoor van verdachte, opgemaakt door verbalisanten 005 en
007, beiden politieambtenaar van politie, gesloten op 23 maart 2014, voor zover
inhoudende, zakelijk weergegeven (blz. 71):

Ik heb bij mijn aanhouding gezegd waar het speelgoedpistooltje lag. Dat wapen is dus
inbeslaggenomen. Volgens mij is het een vuurwapen. Met het wapen kan een projectiel

1 Geding in cassatie

2 Beoordeling van het eerste middel
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worden afgeschoten.

4. Een proces-verbaal onderzoek vuurwapen, opgemaakt door verbalisant 21, brigadier van
politie, vakspecialist bureau Wapens, Munitie en explosieven, gesloten op 25 maart 2014,
voor zover inhoudende, zakelijk weergegeven (blz. 30 e.v.):

Op verzoek van collega 5, brigadier van politie, heb ik het op 23 maart 2014 in een woning,
gelegen [a-straat 1] (het hof begrijpt: [1] ) te Rotterdam, aangetroffen en inbeslaggenomen
voorwerpen onderzocht.

Bij dit onderzoek dat ik heb uitgevoerd op dinsdag 25 maart 2014 heb ik gezien dat het
voorwerp is een enkelschots penvuur pistool van het merk: Berloque, kaliber: 2mm penvuur.
Het pistool is aan het einde van de loop voorzien van schroefdraad dat bestemd is voor de
montage van een zogenaamde schietbeker.

Dit pistool 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 pistool een vuurwapen in de zin van artikel 1, onder 3° gelet op artikel 2, lid
1, categorie III, onder 1° van de Wet wapens en munitie.

Het vuurwapen valt niet onder categorie II, onder 2°, 3° of 6° van de Wet wapens en
munitie. Tijdens het afvuren van proefschoten functioneerde het pistool goed.

Bij dit onderzoek heb ik gezien dat de voorwerpen zijn, een vijftal (5) zogenaamde
schietbekers te monteren en te gebruiken op/met het enkelschots penvuur pistool van het
merk: Berloque. kaliber: 2mm penvuur.

In 1998 stelde de Werkgroep Advies Wet Wapens en Munitie, zich mede baserend op het
arrest (8 februari 1966, no:63256), dat een gas-/alarmpistool met een schietbeker moet
worden gezien als een vuurwapen in de zin van artikel 1, lid 3 van de Wet Wapens en
Munitie. De betreffende schietbeker moet worden aangemerkt als een loop in de zin van dit
artikel.

Derhalve zijn, mede gelet op artikel 3, 1e lid van de Wet wapens en munitie, de bepalingen
met betrekking tot een vuurwapen in de zin van artikel 1, onder 3°, gelet op artikel 2, lid 1,
categorie III onder 1° van de Wet wapens en munitie, van toepassing op deze schietbekers.

Bij dit onderzoek heb ik gezien dat de voorwerpen zijn, veertien (14) pyrotechnische
patronen met siereffect. Het feit dat gas/alarmpistolen met een schietbeker gezien worden
als een vuurwapen met een loop betekent dat de pyrotechnische patronen voor deze
wapens moeten worden gezien als munitie in de zin van artikel 1, lid 4 van de Wet Wapens
en munitie. Derhalve zijn deze pyrotechnische patronen munitie in de zin van artikel 1, onder
4° gelet op artikel 2, lid 2, categorie III van de Wet wapens en munitie.

Bij dit onderzoek heb ik gezien dat de voorwerpen zijn, zeventien (17) penvuur knalpatronen
van het kaliber: 2mm.

Deze penvuur knalpatronen zijn geladen met een bepaalde hoeveelheid slaggas en
genereren een zodanige gasdruk om projectielen of stoffen af te schieten.

In de praktijk zijn deze knalpatronen bewezen krachtig genoeg te zijn om een daartoe
aangebracht projectiel of een stof door middel van een vuurwapen af te schieten. Bedoelde
knalpatronen kunnen daarom worden aangemerkt als munitie in de zin van de Wet Wapens
en munitie.

Derhalve zijn deze knalpatronen munitie in de zin van artikel 1, onder 4° gelet op artikel 2,
lid 2, categorie III van de Wet wapens en munitie.

Bij dit onderzoek heb ik gezien dat de voorwerpen zijn, twee (2) penvuur kogelpatronen van
het kaliber: 2mm. Deze penvuur kogelpatronen zijn van origine penvuur knalpatronen van
het kaliber: 2cm, deze zijn voorzien van een projectiel. Derhalve zijn deze samengestelde
kogelpatronen munitie in de zin van artikel 1, onder 4° gelet op artikel 2, lid 2, categorie III
van de Wet wapens en munitie."
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2.2.3.

2.2.4.

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

"Ten tijde van het plegen van het feit was verdachte al op de hoogte dat bij nader
onderzoek het NFI het litigieuze wapen, een enkelschots penvuur pistool van het merk
Berloque, kaliber 2 mm, en bijbehorende munitie alsnog had beoordeeld als een vuurwapen,
dan wel munitie in de zin van de Wet wapens en munitie. Bovendien was verdachte voor het
voorhanden hebben van een zelfde wapen bij arrest van 8 november 2011 ook al
veroordeeld door het gerechtshof 's-Hertogenbosch. Verdachte wist derhalve dat hij in het
bezit was van een verboden wapen en munitie."

Blijkens het proces-verbaal van de terechtzitting in hoger beroep van 24 juli 2015 heeft de
raadsvrouwe van de verdachte aldaar het woord gevoerd overeenkomstig de overgelegde
pleitnota. Deze pleitnota houdt - voor zover voor de beoordeling van het middel van belang -
in:

"FEIT 2

Voorhanden hebben van het mini pistooltje.

In 2005 is een exact hetzelfde mini pistool met kogeltjes bij cliënt in beslag genomen Zoals
gezegd: cliënt werd in 2005 in verzekering gesteld en 1,5 dag later naar huis gestuurd. Het
mini pistooltje werd aan hem terug gegeven want het zou geen verboden wapen zijn.

Vanaf dat moment krijgt cliënt van de politie en het OM gemengde signalen over de mini
pistolen in relatie tot de WWM. Ik som deze op:

- pv van [verbalisant 1] d.d. 11 september 2006: het mini pistool valt niet onder de WWM.

- een brief van ovj Groen d.d. 30 november 2009

(p. 206): de minipistolen niet onder de WWM vallen, het zou speelgoed zijn.

- een brief van hoofdovj Korvinus d.d. 8 april 2010: de mini pistolen vallen niet onder de
WWM en zijn terecht teruggegeven.

- Een rapport van Spijkers d.d. 24 maart 2010 (p. 183): de mini pistolen vallen niet onder de
WWM.

- Het rapport van het NFI d.d. 3 juni 2010 (p. 55 ev): de pistolen en bijbehorende munitie
vallen wel onder de WWM.

- een brief van AG Gerding d.d. 19 maart 2012: in deze brief wordt in het midden gelaten of
de mini pistolen onder de WWM vallen. Dit zou een kwestie van interpreteren zijn.

Kortom: wel/niet: het is niet te volgen welk standpunt het OM inneemt. Laat staan dat dat
voor cliënt duidelijk is geweest.

De rechtbank oordeelt in het vonnis dat het voor cliënt in ieder geval duidelijk moet zijn
geweest na het verhoor op 5 augustus 2010 (p. 355) omdat hij toen door de politie tijdens
het verhoor geconfronteerd is met de conclusie van het NFI.

Waar de rechtbank aan voorbij gaat is echter dat cliënt nooit officieel iets te horen heeft
gekregen. Dat het NFI een conclusie trekt wil niet zeggen dat politie/justitie die conclusie
eigen maken. Zo ja: dan had dat duidelijk uitgesproken moeten worden aan cliënt, zeker nu
hij tot op dat moment steeds te horen kreeg dat het speelgoed was. Een duidelijk signaal
zou bijvoorbeeld zijn geweest om cliënt ook daadwerkelijk te vervolgen voor het voorhanden
hebben. Maar wat gebeurt er: cliënt wordt vrijgelaten bij de raadkamer en hoort nooit meer
iets. Hoe verwarrend is dat. Volgens het NFI zou hij dus wapens in huis hebben gehad. Toch
wordt hij vrijgelaten, wordt hij niet gedagvaard oid en hoort er niets meer van: dan is toch
volstrekt onduidelijk voor cliënt of justitie de conclusie van het NFI deelt.

En welke brief valt dan op 19 maart 2012 op de mat: de brief van mr R.A.F. Gerding waarin
Gerding stelt "of een Berloque pistool onder de wet valt, is dus een kwestie van
interpretatie. In de stukken lees ik dat de politie heeft geoordeeld dat het voorwerp niet
onder de wet valt". En hij eindigt zijn brief met de opmerking: "wel kan ik mij voorstellen dat
u de voorwerpen veilig opgeborgen houdt om (verdere) problemen te voorkomen".
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2.2.5.

2.3.

2.4.

2.5.

Het moge zo zijn dat cliënt geconfronteerd is met een NFI rapport. Zijn invrijheidstelling, het
uitblijven van een vervolging en de brief die hij twee jaar later van Gerding krijgt staan daar
haaks op: "Ik lees in de stukken dat ze niet verboden zijn", houdt u ze veilig opgeborgen:
hieruit kun je in alle redelijkheid opmaken dat je dus wel mini pistolen in huis mag hebben. In
combinatie met al die eerdere brieven/pv's is voor cliënt gewoon onduidelijk geweest of het
nou wel of niet verboden was.

De verdediging doet derhalve een beroep op afwezigheid van alle schuld wegens dwaling
ten aanzien van de wederrechtelijkheid van het - indien bewezen - feit waarbij cliënt heeft
gehandeld in een verontschuldigbare onbewustheid ten aanzien van de ongeoorloofdheid
van de hem verweten gedraging. Was het nou verboden of moest hij ze veilig in de keukenla
opbergen zoals Gerding min of meer adviseert. Cliënt dient te worden ontslagen van
rechtsvervolging."

Het Hof heeft dit verweer verworpen en daartoe het volgende overwogen:

"De raadsvrouw van verdachte heeft ten aanzien van feit 2 een beroep gedaan op
afwezigheid van alle schuld en betoogd dat - kort gezegd - verdachte heeft gehandeld in
een verontschuldigbare onbewustheid ten aanzien van de ongeoorloofdheid van de hem
verweten gedraging. Om die reden zou verdachte moeten worden ontslagen van alle
rechtsvervolging.

Het hof overweegt als volgt:

Verdachte heeft de tenlastegelegde gedragingen opzettelijk begaan. De
schulduitsluitingsgrond waarop een beroep is gedaan vindt zijn weerlegging in de
bewijsmiddelen en in hetgeen het hof hiervoor in het bijzonder heeft overwogen. Het
verweer wordt verworpen."

Vooropgesteld moet worden dat voor het slagen van een beroep op afwezigheid van alle schuld
wegens dwaling ten aanzien van de wederrechtelijkheid van het bewezenverklaarde, vereist is
dat aannemelijk is dat de verdachte heeft gehandeld in een verontschuldigbare onbewustheid ten
aanzien van de ongeoorloofdheid van de hem verweten gedraging. Van een zodanige
onbewustheid kan slechts sprake zijn, indien de verdachte ten tijde van het begaan van het feit in
de overtuiging verkeerde dat zijn gedraging niet ongeoorloofd was (vgl. HR 9 maart 2004,
ECLI:NL:HR:2004:AO1490, 
NJ 2004/675, rov. 3.5).

In aanmerking genomen dat het door de raadsvrouwe van de verdachte gevoerde verweer - in
de kern - slechts inhoudt dat het voor de verdachte "onduidelijk" was of het voorhanden hebben
van het minipistool geoorloofd was, getuigt het kennelijke oordeel van het Hof dat niet
aannemelijk is geworden dat de verdachte ten tijde van het begaan van het feit in de overtuiging
verkeerde dat zijn gedraging niet ongeoorloofd was, niet van een onjuiste rechtsopvatting en is
het evenmin onbegrijpelijk, mede gelet op de vaststelling van het Hof dat de verdachte ten tijde
van het plegen van het feit op 23 maart 2014 op de hoogte was van de uitkomst van het nadere
onderzoek van het NFI dat het litigieuze wapen en bijbehorende munitie onder de Wet wapens en
munitie vallen.

Het middel 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.

3 Beoordeling van de overige middelen
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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 en M.J. Borgers, in bijzijn van de waarnemend griffier E. Schnetz, en uitgesproken ter openbare
terechtzitting van 9 mei 2017.

4 Beslissing
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Instantie Parket bij de Hoge Raad

Datum conclusie 14-03-2017

Datum publicatie 09-05-2017

Zaaknummer 15/04213

Formele relaties Arrest Hoge Raad: ECLI:NL:HR:2017:827, Gevolgd 

Rechtsgebieden Strafrecht

Bijzondere kenmerken -

Inhoudsindicatie
Beroep op afwezigheid van alle schuld (avas), nu het voor verdachte "onduidelijk"
was of het voorhanden hebben van het minipistool onder de reikwijdte van de
WWM viel. HR herhaalt relevante overwegingen uit ECLI:NL:HR:2004:AO1490
m.b.t. de vereisten voor het slagen van een beroep op avas wegens dwaling t.a.v.
de wederrechtelijkheid van het bewezenverklaarde. Het kennelijke oordeel van het
Hof dat niet aannemelijk is dat verdachte t.t.v. het begaan van het feit in de
overtuiging verkeerde dat zijn gedraging niet ongeoorloofd was, is onjuist noch
onbegrijpelijk.

Vindplaatsen Rechtspraak.nl 

Conclusie

Nr. 15/04213
Zitting: 14 maart 2017

Mr. T.N.B.M. Spronken
Conclusie inzake:
[verdachte]

1.  De verdachte is bij arrest van 7 augustus 2015 door het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden,
zittingsplaats Arnhem, wegens onder 2, “handelen in strijd met artikel 26, eerste lid, 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”, onder 3, ‘’opzettelijk handelen in
strijd met het in artikel 2 onder C van de Opiumwet gegeven verbod, onder 4,‘’bedreiging met enig
misdrijf tegen het leven gericht’’ en, onder 9, ‘’bedreiging met zware mishandeling’’ veroordeeld tot
een gevangenisstraf van drie maanden.

2.  Het cassatieberoep is ingesteld namens de verdachte en mr. R.J. Baumgardt, advocaat te
Spijkenisse, heeft 4 middelen van cassatie voorgesteld.

3.  De voorgeschiedenis die heeft geleid tot onderhavige strafzaak is een wat wonderlijke. Uit de door
het hof gebruikte bewijsmiddelen blijkt het volgende. De verdachte is naar eigen zeggen al jaren in
een strijd verwikkeld met politie en justitie om een in zijn ogen gevaarlijk minipistooltje onder het
bereik van de Wet wapens en munitie te brengen. Het gaat hierbij om een zogenaamd enkelschots
penvuurpistool van het merk Berloque dat slechts enkele centimeters groot is. Volgens de
verdachte zouden de politie en het openbaar ministerie van mening zijn dat deze minipistooltjes
speelgoed zijn en derhalve niet onder de Wet wapens en munitie vallen. Om zijn verhaal kracht bij
te zetten heeft hij naast de vele contacten met de politie en het openbaar ministerie onder meer
filmpjes geplaatst op Facebook en Youtube om het gevaar van deze minipistooltjes aan te tonen.

ECLI:NL:PHR:2017:313
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Omdat de verdachte niet zijn gewenste doel bereikte, is hij verder gegaan met zijn acties. Daarbij
heeft hij uiteindelijk aan het Tweede Kamerlid Van Haersma Buma een kogelbrief, met een
minikogeltje van het pistooltje, gestuurd. De toenmalig voorzitter van de Tweede Kamer Van
Miltenburg ontving van hem een dreigmail. De verdachte is hierop aangehouden en bij de
doorzoeking in zijn woning zijn verdovende middelen en het minipistooltje met munitie
inbeslaggenomen. De verdachte is daarop vervolgd voor bedreiging, verboden wapenbezit, en het
overtreden van de Opiumwet. Hoewel het erop lijkt dat de verdachte wat betreft de vervolging
voor verboden wapenbezit eindelijk zijn zin heeft gekregen, heeft hij zich wat de overtreding van
de Wet wapens en munitie betreft ten overstaan van het hof beroepen op afwezigheid van alle
schuld. Op de verwerping van dit verweer heeft het eerste middel betrekking.

4.  Omdat de middelen zich ook richten tegen de bewezenverklaringen van de (andere) feiten, zal ik
met het oog daarop eerst de inhoud van deze bewezenverklaringen en de bewijsmiddelen
weergeven.

5.  De bewezenverklaringen van het hof luiden als volgt:

‘’Door wettige bewijsmiddelen, waarbij de inhoud van elk bewijsmiddel -ook in onderdelen- slechts
wordt gebezigd tot het bewijs van dat tenlastegelegde feit waarop het blijkens de inhoud kennelijk
betrekking heeft, en waarin zijn vervat de redengevende feiten en omstandigheden waarop de
bewezenverklaring steunt, acht het hof wettig en overtuigend bewezen dat verdachte het onder 2, 3,
4 en 9 tenlastegelegde heeft begaan, met dien verstande, dat:

2:

hij op 23 maart 2014 te Rotterdam, een wapen als bedoeld in artikel 2 lid 1 categorie III onder 1 van
de Wet wapens en munitie, te weten een vuurwapen in de zin van artikel 1 onder 3 van die wet in de
vorm van een enkelschots penvuur pistool van het merk Berloque, kaliber 2 mm penvuur en
bijbehorende onderdelen, te weten 5 schietbekers, en munitie als bedoeld in artikel 2 lid 2 categorie
III van de Wet wapens en munitie, te weten munitie in de zin van artikel 1 onder 4 van die wet in de
vorm van 14 pyrotechnische patronen met siereffect en 17 penvuur knalpatronen van het kaliber 2 mm
en 2 penvuur kogelpatronen van het kaliber 2 mm, voorhanden heeft gehad;

3:

hij op 23 maart 2014 te Rotterdam, opzettelijk aanwezig heeft gehad ongeveer 11,5 gram (netto), van
een materiaal bevattende MDMA, zijnde MDMA een middel als bedoeld in de bij de Opiumwet
behorende lijst I;

4:

hij op 6 oktober 2013 te Den Haag A. van Miltenburg (voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-
Generaal heeft bedreigd met enig misdrijf tegen het leven gericht, immers heeft verdachte opzettelijk
dreigend in een e-mailbericht (afkomstig van " [...] @gmail.com"), gericht aan de vaste commissie voor
Veiligheid en Justitie van de Tweede Kamer, waarin hij aandacht vraagt voor het gevaar van
minipistolen, onder meer geschreven: "Sedert enige jaren zit ik in conflict met de Rotterdamse politie
en het Rotterdamse OM omtrent minipistolen, die volgens het OM speelgoed zouden zijn, die geen
letsel veroorzaken. (....) Omdat men niet toe wilt geven en ik er van overtuigd ben dat ik in mijn recht
sta en derhalve van mijn leven niet op zal geven is een volgende logische stap om publiekelijk met die
dingen te gaan schieten. Een schietpartij vanaf de publieke tribune van de 2e kamer haalt immers
direct het nieuws en zo valt het verhaal achter de pistooltjes te openbaren, daar waar Justitie de
kwestie tot aan het Ministerie al jaren in de doofpot probeert te houden."

9:

hij in de periode van 13 mei 2010 tot en met 19 mei 2010, te Den Haag S. van Haersma Buma (als
Tweede Kamerlid/fractievoorzitter van de CDA fractie in de Tweede Kamer der Staten-Generaal) heeft
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bedreigd met zware mishandeling, immers heeft hij, verdachte, opzettelijk dreigend een zogenaamde
kogelbrief met daarop geplakt een 2 mm penvuur patroon verstuurd dit lid van de CDA-fractie van de
Tweede Kamer met daarin onder meer de volgende tekst: "Het ligt in de lijn van verwachtingen dat u
dit keer niet zult kunnen pretenderen dat u geen kogelbrief heeft ontvangen, al was het alleen al
omdat u op YouTube kan zien hoe ik deze brief aan u post. Als u op YouTube zoekt op [...], dan treft u
een hele reeks filmpjes, die elke grens van fatsoen overschrijden en u zult niet kunnen begrijpen dat
justitie geen vervolging durft in te stellen. In vol ornaat treft u bovendien het minivuurwapen dat ik
van Justitie aan kinderen mag verkopen en als ik u was zou ik mij eens afvragen of u zou willen dat
uw kind met dit wapen op zolder met zijn vriendjes gaat zitten experimenteren? Ik ga er vooralsnog
vanuit dat deze kogelbrief voor uw partij voldoende zal zijn om Hirsch Ballin in die 2e kamer het vuur
aan de schenen te leggen en ik niet het complete koningshuis op een kogelbrief hoef te trakteren, of
bombrieven hoef te versturen, dankzij de springstof die ik voorhanden mag hebben van Justitie.’’

6. Voor het bewijs heeft het hof de volgende bewijsmiddelen gebezigd:

‘’Uit de bijlagen van het in de wettelijke vorm opgemaakte proces-verbaal met bijlagen van de
regiopolitie Rotterdam, genummerd 2014108775, opgemaakt door [verbalisant 4] , brigadier van
politie, gesloten op 24 april 2014:

1. Een proces-verbaal van bevindingen, opgemaakt door verbalisant 001, brigadier van politie,
gesloten op 24 maart 2014, voor zover inhoudende, zakelijk weergegeven (blz. 24):

Op 23 maart 2014 is met gebruikmaking van een machtiging tot binnentreden van een woning ter
aanhouding van de verdachte [verdachte] en ter doorzoeking op grond van de Wet wapens en
munitie het pand [1] aan de [a-straat] te Rotterdam betreden. Naar aanleiding van de vordering tot
uitlevering van een of meerdere vuurwapens aan de verdachte, had deze meegedeeld dat hij in het
bezit was van een miniatuurpistool, welke zou liggen in de rechterla in de keuken van het pand. Na
controle van deze keukenlade werd hierin aangetroffen een zogenaamd miniatuurpistool. Tevens werd
in deze lade een gripzakje met 35 a 40 roze pillen, vermoedelijke XTC, gevonden. Het miniatuurpistool
en de pillen zijn inbeslaggenomen.

2. Een proces-verbaal van bevindingen, opgemaakt door verbalisant 017, gesloten op 23 maart 2014,
voor zover inhoudende, zakelijk weergegeven (blz. 29):

Op 23 maart 2015 heb ik ten behoeve van een later in te stellen technisch onderzoek een
(vuur)wapen veiliggesteld. Het was mij bekend dat dit wapen die dag in beslag genomen was op de
locatie [a-straat 1] te Rotterdam.

Ik zag dat het (vuur)wapen in een houten doosje lag. Tevens zag ik dat er in het doosje nog meer
onderdelen lagen, die kennelijk bij dit (vuur)wapen hoorde.

3. Een proces-verbaal van verhoor van verdachte, opgemaakt door verbalisanten 005 en 007, beiden
politieambtenaar van politie, gesloten op 23 maart 2014, voor zover inhoudende, zakelijk
weergegeven (blz. 71 ):

Ik heb bij mijn aanhouding gezegd waar het speelgoedpistooltje lag. Dat wapen is dus
inbeslaggenomen. Volgens mij is het een vuurwapen. Met het wapen kan een projectiel worden
afgeschoten.

Ten aanzien van de feiten 2 en 3:

Ten aanzien van feit 2:
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4. Een proces-verbaal onderzoek vuurwapen, opgemaakt door verbalisant 21, brigadier van politie,
vakspecialist bureau Wapens, Munitie en explosieven, gesloten op 25 maart 2014, voor zover
inhoudende, zakelijk weergegeven (blz. 30 e.v.):

Op verzoek van collega 5, brigadier van politie, heb ik het op 23 maart 2014 in een woning, gelegen
[a-straat 1] (het hof begrijpt: [1] ) te Rotterdam, aangetroffen en inbeslaggenomen voorwerpen
onderzocht.

Bij dit onderzoek dat ik heb uitgevoerd op dinsdag 25 maart 2014 heb ik gezien dat het voorwerp is
een enkelschots penvuur pistooI van het merk: Berloque, kaliber: 2mm penvuur. Het pistool is aan het
einde van de loop voorzien van schroefdraad dat bestemd is voor de montage van een zogenaamde
schietbeker.

Dit pistool 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 pistool een vuurwapen in de zin van artikel 1, onder 3° gelet op artikel 2, lid 1,
categorie III, onder 1° van de Wet wapens en munitie.

Het vuurwapen valt niet onder categorie II, onder 2°, 3° of 6° van de Wet wapens en munitie. Tijdens
het afvuren van proefschoten functioneerde het pistool goed.

Bij dit onderzoek heb ik gezien dat de voorwerpen zijn, een vijftal (5) zogenaamde schietbekers te
monteren en te gebruiken op/met het enkelschots penvuur pistool van het merk: Berloque kaliber:
2mm penvuur.

In 1998 stelde de Werkgroep Advies Wet Wapens en Munitie, zich mede baserend op het arrest (8
februari 1966, no:63256), dat een gas-/alarmpistool met een schietbeker moet worden gezien als een
vuurwapen in de zin van artikel 1, lid 3 van de Wet Wapens en Munitie. De betreffende schietbeker
moet worden aangemerkt als een loop in de zin van dit artikel.

Derhalve zijn, mede gelet op artikel 3, 1e lid van de Wet wapens en munitie, de bepalingen met
betrekking tot een vuurwapen in de zin van artikel 1, onder 3°, gelet op artikel 2, lid 1, categorie III
onder 1° van de Wet wapens en munitie, van toepassing op deze schietbekers.

Bij dit onderzoek heb ik gezien dat de voorwerpen zijn, veertien (14) pyrotechnische patronen met
siereffect. Het feit dat gas/alarmpistolen met een schietbeker gezien worden als een vuurwapen met
een loop betekent dat de pyrotechnische patronen voor deze wapens moeten worden gezien als
munitie in de zin van artikel 1, lid 4 van de Wet Wapens en munitie. Derhalve zijn deze pyrotechnische
patronen munitie in de zin van artikel 1, onder 4° gelet op artikel 2, lid 2, categorie III van de Wet
wapens en munitie.

Bij dit onderzoek heb ik gezien dat de voorwerpen zijn, zeventien (17) penvuur knalpatonen van het
kaliber: 2mm.

Deze penvuur knalpatronen zijn geladen met een bepaalde hoeveelheid slagsas en genereren een
zodanige gasdruk om projectielen of stoffen af te schieten.

In de praktijk zijn deze knalpatronen bewezen krachtig genoeg te zijn om een daartoe aangebracht
projectiel of een stof door middel van een vuurwapen af te schieten. Bedoelde knalpatronen kunnen
daarom worden aangemerkt al munitie in de zin van de Wet Wapens en munitie.

Derhalve zijn deze knalpatronen munitie in de zin van artikel I , onder 4° gelet op artikel 2, lid 2,
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categorie III van de Wet wapens en munitie.

Bij dit onderzoek heb ik gezien dat de voorwerpen zijn, twee (2) penvuur kogelpatronen van het
kaliber: 2mm. Deze penvuur kogelpatronen zijn van origine penvuur knalpatronen van het kaliber:
2cm, deze zijn voorzien van een projectiel. Derhalve zijn deze samengestelde kogelpatronen munitie
in de zin van artikel I, onder 4° gelet op artikel 2, lid 2, categorie III van de Wet wapens en munitie.

5. Een proces-verbaal onderzoek verdovende middelen, opgemaakt door verbalisant 18, brigadier van
politie, gesloten op 23 maart 2014, voor zover inhoudende, zakelijk weergegeven (blz. 70):

Op 23 maart 2014 ontvingen wij de volgende stukken van overtuiging met het verzoek om deze te
onderzoeken op de aanwezigheid van verdovende middelen: SVO 4593207 gripzakje bruin materiaal

SVO 4593209 zakje roze pillen.

Monstername

Van de stukken van overtuiging wordt, nadat het netto gewicht is bepaald een monster genomen.

SVO 4593209 totaal netto inhoud (gram) 11,5.

Van het stuk van overtuiging werd monstermateriaal genomen dat aan een aantal microchemische
testen onderwerpen werd.

SVO 4593209 indicatief resultaat MDMA.

6. Een proces-verbaal van aangifte van [betrokkene 1] namens A. van Miltenburg, opgemaakt door
[verbalisant 2] , hoofdagent van politie, gesloten op 14 oktober 2013, voor zover inhoudende, zakelijk
weergegeven (blz. 90 e.v.):

Ik ben werkzaam als beveiligingsambtenaar bij de Tweede Kamer der Staten Generaal en door
mevrouw A van Miltenburg, voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal, schriftelijk
gemachtigd tot het doen van aangifte van een bedreiging ten aanzien van mevrouw A van Miltenburg,
de bewoners en bezoekers. Op zondag 6 oktober 2013 om 22:22 uur is er een mail binnengekomen in
de mailbox van de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie van de Tweede Kamer. De mail is
afkomstig van [...] @omail.com.

De inhoud van de mail:

Geachte mevrouw! mijnheer

Ten aanzien van feit 3:

Ten aanzien van feit 4:
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Naar aanleiding van een minivuurwapen dat volgens het OM speelgoed zou zijn, had ik gaarne even
uw aandacht voor het volgende:

Sedert enige jaren zit ik in conflict met de Rotterdamse Politie en het Rotterdamse OM omtrent een
minipistolen, die volgens het OM speelgoed zouden zijn, die geen letsel veroorzaken. Dit is absoluut
niet het geval en om de vete omtrent deze wapens te beslechten heb ik de zaak in 2010 al eens op
het internet uit de hand laten escaleren, met dit als gevolg

http://www.youtube.com/ [...]

ondanks het feit dat deze acties al te zot voor woorden waren sorteerde ze echter niet het gewenste
effect, want de afgelopen 3 jaar is het OM niet met een strafzaak gekomen, noch met een sepot en
zelfs op het besluit dat minipistolen speelgoed zouden zijn is het OM niet terug willen komen.

Omdat men niet toe wilt geven en ik er van overtuigd ben dat ik in mijn recht sta en derhalve van mijn
leven niet op zal geven is een volgende logische stap om publiekelijk met die dingen te gaan schieten.

Een schietpartij vanaf de publieke tribune van de 2e kamer haalt immers direct het nieuws en zo valt
het verhaal achter de pistooltjes te openbaren, daar waar Justitie de kwestie tot aan het Ministerie al
jaren in de doofpot probeert te houden.

Dergelijke acties heb ik de afgelopen jaren nagelaten omdat ik mij besef dat ik onvermijdelijk mensen
de stuipen op het lijf zal jagen als ik publiekelijke schietpartijen organiseer, maar aan de andere kant
kan ik niet veel anders aangezien zelfs schieten op Ministers niets opleverde en bovendien levert een
partij van die wapens, die door toedoen van Justitie op straat is gekomen dusdanig gevaar op dat ik
wat paniek op de koop toe zal moeten nemen.

Nou goed, zojuist stuitte ik surfend op uw commissie van Veiligheid en Justitie en het leek mij
raadzaam om nog eens te proberen om de aandacht van de politiek op het probleem te vestigen,
alvorens te gaan knallen.

Baat het niet dan ondermijnt het in ieder geval de strafbaarheid van het schieten, als dit nodig mocht
zijn en zoals u al in de filmpjes zag kon Justitie me al niets maken.

Het hele verhaal staat min of meer als open brief op de tijdslijn van de volgende facebookpagina, die
ik voor een van mijn favoriete Officieren van Justitie heb geopend:

https://www.facebook.com/ [...]

Als bijlage bij deze mail treft u nog een tweetal brieven van de Minister van Justitie waarin hij laat
weten weg te lopen, voor zijn verantwoordelijkheid en waarin hij de eindverantwoordelijkheid
verlegd, naar het Openbaar Ministerie, die op hun beurt weer denken dat ze Jezus zijn en waarvan u
een besluit treft waardoor ik geen wapenhandelaar meer ben, maar een speelgoed verkoper van wel
heel gevaarlijk speelgoed

http://www.youtube.com/ [...]

Ik hoop dat u er iets mee kan, maar vooral dat er na 10 jaar ook eindelijk eens iets mee gedaan
wordt.

Er op vertrouwend u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en in afwachting van uw antwoord,
hoogachtend [verdachte] .

Mevrouw A van Miltenburg voelt zich door bovenstaand e-mailbericht ernstig bedreigd en is bang dat
de afzender van dit bericht haar, de bewoners en bezoekers daadwerkelijk van het leven zal beroven
dan wel zwaar lichamelijk letsel toe zal brengen. In het bijzonder naar aanleiding van de volgende
twee alinea's:
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Omdat men niet toe wilt geven en ik er van overtuigd ben dat ik in mijn recht sta en derhalve van mijn
leven niet op zal geven is een volgende logische stap om publiekelijk met die dingen te gaan schieten.

Een schietpartij vanaf de publieke tribune van de 2e kamer haalt immers direct het nieuws en zo valt
het verhaal achter de pistooltjes te openbaren, daar waar Justitie de kwestie tot aan het Ministerie al
jaren in de doofpot probeert te houden.

Mevrouw A van Miltenburg stelt u het e-mail bericht, alsmede de daarbij behorende eigenschappen
van de verzender, ter beschikking. Zij heeft er geen bezwaar tegen dat u dit e-mail bericht gebruikt
voor uw onderzoek.

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

7. Een proces-verbaal van verhoor van verdachte, opgemaakt door verbalisant 005, brigadier van
politie, gesloten op 4 april 2014, voor zover inhoudende, zakelijk weergegeven (blz. 93 e.v.):

Ik begrijp van u, dat ik verdacht word van het bedreigen van mevrouw A. van Miltenburg, zijnde
voorzitter van de tweede kamer.

U zegt mij, dat ik per e-mail deze vrouw heb bedreigd en dat ik daarbij gebruik heb gemaakt van een
mailadres met daarbij de naam [...] @gmail.com.

Ik heb daarover het volgende te verklaren.

U houdt mij een zinsnede voor waarin ik zou dreigen met een schietpartij van de publieke tribune. Een
en ander houdt direct verband met het als vuurwapen bestempelen van een minipistooltje. Ik heb
hierover uitgebreid verklaard in het onderzoek tegen de officier van justitie [...] . Dat mailtje heb ik
inderdaad geschreven, doch verstuurd aan de vaste Kamercommissie van veiligheid en justitie. Ik heb
die mail in oktober 2013 al verzonden. In die mail heb ik verwezen naar het gevaar van die
minipistolen en daarbij heb ik verwezen naar de facebookpagina van [...] , die ik speciaal voor hem
had geopend.

8. Een proces-verbaal van aangifte van [betrokkene 1] namens S. van Haersma Buma, opgemaakt
door [verbalisant 3] , hoofdagent van politie, gesloten op 24 juni 2010, voor zover inhoudende,
zakelijk weergegeven (blz. 453 e.v.):

Ik ben werkzaam als beveiligingsambtenaar bij de Tweede Kamer der Staten Generaal en door de
heer Mr. S van Haersma Buma, secretaris van de CDA-Tweede Kamerfractie, schriftelijk gemachtigd tot
het doen van aangifte van een bedreiging ten aanzien van de landelijke politieke partijen:

De Socialistische Partij ( S.P.)

De Partij van de Arbeid ( P.v.d.A)

Het Christelijk Democratisch Appel ( C.D.A.)

De Democraten 66 (D’66)

Het Christen Unie ( C U.)

Groen Links ( G.L.)

Het is mij ambtshalve bekend dat de Kamerleden van bovenstaande politieke partijen werden
bedreigd middels zogenaamde kogelbrieven. De kogelbrieven zijn bezorgd bij de fracties van de
politieke partijen in de Tweede Kamer. Ik zal hieronder verder verklaren over de door CDA ontvangen

Ten aanzien van feit 9:

1066



brief. Op 18 mei 2010 is bij de postkamer van de Tweede Kamer te ‘s-Gravenhage een zogeheten
kogelbrief bezorgd. De inhoud van de brief is als volgt:

Betreft: 2mm kogelbrief

Onderwerp: het bijbehorende vuurwapen

Geachte mevrouw/ mijnheer

Naar aanleiding van een miniatuurvuurwapen dat de Politie en justitie doelbewust foutief beoordelen
om een corruptieschandaal in de doofpot te houden, waardoor kinderen door dit wapen gewond
kunnen raken, had ik gaarne even uw aandacht voor het volgende.

Direct onder de datum ziet u een messing busje met een klein pennetje erin en aangezien dit een
scherp 2mm penvuur patroontje zal blijken te zijn, kan u niet anders dan concluderen dat u zojuist van
de een, of andere malloot een kogelbrief heeft ontvangen. De eerste reden dat u een kogelbrief heeft
ontvangen is dat ik een beroepscrimineel ben, sinds 2002 als vuurwapengevaarlijk te boek sta, sinds
2007 zelfs ben veroordeeld voor het bouwen van explosieve om derden mee op te blazen en een
schurfthekel aan alles wat met politiek te maken heeft begin te krijgen.

De tweede reden is dat ik zoveel schijt aan de Politie en Justitie heb, dat ik heden ten dagen gewoon
stront te kort kom en dat kan ik niet mooier laten zien dan alle politieke partijen op een kogelbrief te
trakteren. In dit kader kan u natuurlijk niet anders dan aangifte doen van het feit dat u een kogelbrief
heeft ontvangen, waarna u met lede ogen zal moeten constateren dat Justitie mij al maanden
helemaal nergens voor vervolgd.

De derde reden is dat ik in 2005 een vuurwapen en 500 gram springstof van de Politie heb
teruggekregen. Dat is op zich natuurlijk al debiel genoeg, maar omdat de Politie en Justitie dergelijke
blunders in de doofpot willen houden verkoop ik momenteel al enkele maanden een minivuurwapen
waar mensen levensgevaarlijk gewond door kunnen raken, om zo aan te tonen dat het wapen niet
verkocht zou mogen worden.

Eerder heb ik ‘de politiek’ reeds benaderd en gewezen op het miniatuurvuurwapen, maar blijkbaar
had men geen trek om iemand met een strafblad te helpen in een conflict met Justitie.

Het ligt in de lijn van verwachtingen dat u dit keer niet zult kunnen pretenderen dat u geen kogelbrief
heeft ontvangen, als was het alleen al omdat u op you-tube kan zien hoe ik deze brief aan u post

Als u op you-tube zoekt op [...], dan treft u een hele reeks filmpjes, die elke grens van fatsoen
overschrijden en u zult niet kunnen begrijpen dat Justitie geen vervolging in durft te stellen

In vol ornaat treft u bovendien het minivuurwapen dat ik van Justitie aan kinderen mag verkopen en
als ik u was zou ik mij eens afvragen of u zou willen dat uw kind met dit wapen op zolder met zijn
vriendjes gaat zitten experimenteren?

Ik ga er vooralsnog vanuit dat deze kogelbrief voor uw partij voldoende zal zijn om Hirsch Ballin in die
2e kamer het vuur aan de schenen te leggen en ik niet het complete koningshuis op een kogelbrief
hoef te trakteren, of bombrieven hoef te versturen, dankzij de springstof die ik voorhanden mag
hebben van Justitie.

Erop vertrouwend u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en in afwachting van uw antwoord,
hoogachtend [verdachte] ; [a-straat 1] , [...] Rotterdam [...] @Gmail.com, 06— [...] , you-tube [...].

Ik doe aangifte namens de Kamerleden/medewerkers van genoemde politieke partijen die kennis
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7.1.

hebben genomen van de inhoud van de dreig/kogelbrieven. Aan niemand werd het recht of de
toestemming gegeven tot het plegen van het feit.

9. Als schriftelijk bescheid, de hiervoor omschreven kogelbrief (blz. 458)’’

7. Het eerste middel behelst de klacht dat het hof het verweer dat de verdachte moet worden
ontslagen van alle rechtsvervolging wegens afwezigheid van alle schuld ten onrechte, althans
onbegrijpelijk gemotiveerd heeft verworpen.

Namens de verdachte is ter terechtzitting in hoger beroep een beroep gedaan op afwezigheid
van alle schuld. Dit beroep houdt volgens de overgelegde pleitnota, voor zover hier van belang,
het volgende in:

‘’FEIT 2

Voorhanden hebben van het mini pistooltje.

In 2005 is een exact hetzelfde mini pistool met kogeltjes bij cliënt in beslag genomen Zoals
gezegd: cliënt werd in 2005 in verzekering gesteld en 1,5 dag later naar huis gestuurd. Het mini
pistooltje werd aan hem terug gegeven want het zou geen verboden wapen zijn.

Vanaf dat moment krijgt cliënt van de politie en het OM gemengde signalen over de mini pistolen in
relatie tot de WWM. Ik som deze op:

- pv van [verbalisant 1] d.d. 11 september 2006: het mini pistool valt niet onder de WWM.

- een brief van ovj Groen d.d. 30 november 2009 (p.206): de minipistolen niet onder de WWM
vallen, het zou speelgoed zijn.

- een brief van hoofdovj Korvinus d.d. 8 april 2010: de mini pistolen vallen niet onder de WWM en
zijn terecht teruggegeven.

- Een rapport van Spijkers d.d. 24 maart 2010 (p. 183): de mini pistolen vallen niet onder de
WWM.

- Het rapport van het NFI dd. 3 juni 2010 (p.55 ev) : de pistolen en bijbehorende munitie vallen
wel onder de WWM.

- een brief van AG Gerding d.d. 19 maart 2012: in deze brief wordt in het midden gelaten of de mini
pistolen onder de WWM vallen. Dit zou een kwestie van interpreteren zijn.

Kortom: wel / niet: het is niet te volgen welk standpunt het OM inneemt. Laat staan dat dat voor
cliënt duidelijk is geweest.

De rechtbank oordeelt in het vonnis dat het voor cliënt in ieder geval duidelijk moet zijn geweest
na het verhoor op 5 augustus 2010 (p.355) omdat hij toen door de politie tijdens het verhoor
geconfronteerd is met de conclusie van het NFI.

Waar de rechtbank aan voorbij gaat is echter dat cliënt nooit officieel iets te horen heeft gekregen.
Dat het NFI een conclusie trekt wil niet zeggen dat politie /justitie die conclusie eigen maken. Zo
ja: dan had dat duidelijk uitgesproken moeten worden aan cliënt, zeker nu hij tot op dat moment
steeds te horen kreeg dat het speelgoed was. Een duidelijk signaal zou bijvoorbeeld zijn geweest
om cliënt ook daadwerkelijk te vervolgen voor het voorhanden hebben. Maar wat gebeurd er:
cliënt wordt vrijgelaten bij de raadkamer en hoort nooit meer iets. Hoe verwarrend is dat. Volgens
het NFI zou hij dus wapens in huis hebben gehad. Toch wordt hij vrijgelaten, wordt hij niet
gedagvaard oid en hoort er niets meer van: dan is toch volstrekt onduidelijk voor client of justitie
de conclusie van het NFI deelt.

En welke brief valt dan op 19 maart 2012 op de mat: de brief van mr R.A.F. Gerding waarin Gerding
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stelt ‘of een Berloque pistool onder de wet valt, is dus een kwestie van interpretatie. In de stukken lees
ik dat de politie heeft geoordeeld dat het voorwerp niet onder de wet valt. En hij eindigt zijn brief met
de opmerking: wel kan ik mij voorstellen dat u de voorwerpen veilig opgeborgen houdt om (verdere)
problemen te voorkomen.

Het moge zo zijn dat cliënt geconfronteerd is met een NFI rapport. Zijn invrijheidstelling, het
uitblijven van een vervolging en de brief die hij twee jaar later van Gerding Krijgt staan daar haaks
op: “Ik lees in de stukken dat ze niet verboden zijn”, houdt u ze veilig opgeborgen: hieruit kun je
in alle redelijkheid opmaken dat je dus wel mini pistolen in huis mag hebben. In combinatie met al
die eerdere brieven / pv’s is voor cliënt gewoon onduidelijk geweest of het nou wel of niet
verboden was.

De verdediging doet derhalve een beroep op afwezigheid van alle schuld wegens dwaling te
aanzien van de wederrechtelijkheid van het -indien bewezen- feit waarbij cliënt heeft gehandeld in
een verontschuldigbare onbewustheid ten aanzien van de ongeoorloofdheid van de hem verweten
gedraging. Was het nou verboden of moest hij ze veilig in de keukenla opbergen zoals Gerding min
of meer adviseert. Cliënt dient te worden ontslagen van rechtsvervolging.’’

Het hof heeft het verweer verworpen en, voor zover relevant, daartoe het volgende overwogen:

‘’Ten aanzien van feit 2:

Ten tijde van het plegen van het feit was verdachte al op de hoogte dat bij nader onderzoek het
NFI het litigieuze wapen, een enkelschots penvuur pistool van het merk Berloque, kaliber 2 mm, en
bijbehorende munitie alsnog had beoordeeld als een vuurwapen, dan wel munitie in de zin van de
Wet wapens en munitie. Bovendien was verdachte voor het voorhanden hebben van een zelfde
wapen bij arrest van 8 november 2011 ook al veroordeeld door het gerechtshof ‘s-Hertogenbosch.
Verdachte wist derhalve dat hij in het bezit was van een verboden wapen en munitie.

(…)

De raadsvrouw van verdachte heeft ten aanzien van feit 2 een beroep gedaan op afwezigheid van
alle schuld en betoogd dat - kort gezegd - verdachte heeft gehandeld in een verontschuldigbare
onbewustheid ten aanzien van de ongeoorloofdheid van de hem verweten gedraging. Om die
reden zou verdachte moeten worden ontslagen van alle rechtsvervolging.

Het hof overweegt als volgt:

Verdachte heeft de tenlastegelegde gedragingen opzettelijk begaan. De schulduitsluitingsgrond
waarop een beroep is gedaan vindt zijn weerlegging in de bewijsmiddelen en in hetgeen het hof
hiervoor in het bijzonder heeft overwogen. Het verweer wordt verworpen.’’

Volgens de steller van het middel weerlegt het hof met zijn overwegingen niet hetgeen de
raadsvrouw ter terechtzitting heeft gesteld, namelijk dat door de invrijheidstelling, het uitblijven
van een vervolging en de brief in 2012 van advocaat-generaal Gerding het voor de verdachte
onduidelijk is gebleven of het minipistooltje en de bijbehorende munitie verboden was. Het middel
stelt daarmee dus niet de vraag aan de orde of het minipistooltje onder de (reikwijdte van de)
WWM valt, maar of dat voor de verdachte in dit geval voldoende duidelijk was.1 Daaraan wordt in
de toelichting van het middel toegevoegd dat het hof niet zou hebben beraadslaagd naar
aanleiding van het onderzoek ter terechtzitting, aangezien het feitelijk onjuist is dat de verdachte
bij arrest van 8 november 2011 al zou zijn veroordeeld voor bezit van hetzelfde wapen. Uit het op
de ter terechtzitting voorgehouden uittreksel justitiële documentatie blijkt volgens de steller van
het middel niet, dat de verdachte bij arrest van 8 november 2011 is veroordeeld voor overtreding
van de Wet wapens en munitie. Wel is er sprake van een arrest van 8 augustus 2011, waarbij de
verdachte voor overtreding van de Wet wapens en munitie juist is vrijgesproken.

Het gaat in onderhavige zaak om een beroep op verontschuldigbare rechtsdwaling, één van de
vier te onderscheiden typen van afwezigheid van alle schuld.2 Voor een geslaagd beroep hierop
moet sprake van zijn van een verontschuldigbare onbewustheid ten aanzien van de
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ongeoorloofdheid van de verweten gedraging.3 Anders gezegd: de verdachte wist niet en
behoefde ook niet te weten dat zijn handelingen ongeoorloofd waren. Deze strafuitsluitingsgrond
vormt een bijzondere uitzondering op het uitgangspunt dat men geacht wordt de wet te kennen,
dat als keerzijde geldt van het legaliteitsbeginsel dat voorschrijft dat van te voren duidelijk moet
worden vastgelegd wat strafbaar is.4 Bij een dergelijk beroep op afwezigheid van alle schuld, zal
de verdachte aannemelijk moeten maken dat hij heeft gehandeld in een verontschuldigbare
onbewustheid ten aanzien van de ongeoorloofdheid van de hem verweten gedraging. Van een
dergelijke onbewustheid kan slechts sprake zijn, indien de verdachte ten tijde van het begaan van
het feit in de overtuiging verkeerde, dat zijn gedraging niet ongeoorloofd was.5

Een dergelijke overtuiging van niet-strafbaarheid kan ontstaan wanneer iemand advies heeft
ingewonnen bij een dusdanig gezaghebbende persoon of instantie, dat diegene in redelijkheid op
de deugdelijkheid van het advies kon vertrouwen dat bepaald handelen niet strafbaar is.6 Een
bekend voorbeeld is het Motorpapieren-arrest waarin de Hoge Raad voor het eerst een beroep op
rechtsdwaling in stand liet.7 Het ging daarbij om de bezitter van een nieuwe motor die aan een
politieagent zijn papieren toonde en vroeg of dit alles was wat hij nodig had om te mogen rijden,
waarna hij vervolgens (alsnog) werd bekeurd vanwege het niet hebben van een
nationaliteitsbewijs. Het is voor een geslaagd beroep op verontschuldigbare rechtsdwaling niet
altijd noodzakelijk dat de betrokkene actief inlichtingen inwint over de geoorloofdheid van een
gedraging. Het hoeft evenmin te gaan om een geïndividualiseerd advies. Zo kon de overtuiging
van niet-strafbaarheid ook ontstaan door een door het Ministerie van Justitie verspreide folder
welke diende ter ondersteuning van een inleveractie van verboden wapens, waarin het wapen
van de betrokken verdachte niet stond vermeld. 8 In dat geval ging het niet om onjuiste
inlichtingen maar om een lacune in de gegeven informatie. Het hof had bij de verwerping van het
beroep op afwezigheid van alle schuld nader moeten motiveren waarom de verdachte niet mocht
afgaan op de informatie in de folder. De Hoge Raad achtte de motivering van het hof dat gevoeglijk
mag worden aangenomen dat deze folder niet de volledige weergave bevatte van de ten aanzien
van verboden wapens geldende wettelijke regeling, niet voldoende.

In het onderhavige geval heeft de verdachte aanvankelijk meerdere malen bericht gekregen van
zowel de politie als het openbaar ministerie dat het bezit van het minipistooltje niet strafbaar is.
Mij lijkt dat dit gezaghebbende instanties en/of personen zijn en dat de verdachte op grond
hiervan erop mocht vertrouwen dat het betreffende minipistooltje niet valt onder de Wet wapens
en munitie, althans dat het bezit daarvan niet strafbaar is. Daarna heeft de verdachte echter,
kennelijk op basis van het nader ingesteld onderzoek door het NFI – een gezaghebbende
instantie op het gebied van wapens en munitie –, op 5 augustus 2010 tijdens een verhoor te
horen gekregen dat het minipistooltje wel onder de Wet wapens en munitie valt. Vanaf dat
moment mag worden verondersteld, hetgeen het hof ook gedaan heeft, dat de verdachte hoorde
te beseffen dat zijn handelen strafbaar was. Het feit dat hij toen is vrijgelaten en dat er op dat
moment geen vervolging is ingesteld, maken dat niet anders. Dat kan uit
opportuniteitsoverwegingen zijn gebeurd. Daarbij kan ik me voorstellen dat er toen niet meteen
vervolgd is omdat de verdachte toen voor het eerst te horen kreeg dat zijn handelen toch
strafbaar was. De rechtbank en het hof hebben klaarblijkelijk ook dienovereenkomstig
geredeneerd door vanwege het eerder gewekte gerechtvaardigd vertrouwen het openbaar
ministerie niet-ontvankelijk te verklaren terzake van de later alsnog ingezette vervolging voor het
bezit van het minipistooltje en de bijbehorende munitie in die periode, hetgeen oorspronkelijk is
tenlastegelegd onder feit 7.

Daarmee is de kous echter niet af, want de verdediging heeft ook nog een beroep gedaan op een
bericht van advocaat-generaal Gerding, dat de verdachte bijna twee jaar later op 19 maart 2012
krijgt, op grond waarvan de verdachte volgens de verdediging (alsnog) niet kon en behoorde te
weten dat zijn handelen strafbaar was. Daarin kan ik de verdediging niet volgen. Een blik over de
papieren muur maakt namelijk duidelijk dat in die brief niet meer staat dan dat de wetgever ruimte
heeft willen laten om van geval tot geval te beoordelen of een voorwerp al dan niet onder de
werking van de wet valt en de vraag of een Berloque pistool onder de wet valt, volgens de
advocaat-generaal daarmee een kwestie van interpretatie is. Daarbij stelt hij dat hij in de stukken
leest dat de politie (destijds) heeft geoordeeld dat het voorwerp niet onder de wet valt terwijl de
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verdachte vindt dat het verboden zou moeten zijn. Vervolgens schrijft hij dat hij niet in de positie is
om over deze kwestie een uitspraak te doen. Een oordeel over de strafbaarheid geeft hij dus niet
en kan hieraan ook niet worden ontleend.

Daarbij is nog van belang dat de brief blijkens de inhoud ervan een reactie vormt op vragen van
de verdachte die hij reeds op 16 juni en 16 juli 2010 heeft gesteld terwijl de verdachte blijkens de
gedingstukken daarna, op 5 augustus 2010, in een verhoor is geconfronteerd met de bevindingen
van het NFI dat het aanwezig hebben van het minipistooltje toch strafbaar is. Gelet daarop en in
aanmerking genomen dat de verdachte toen hij de brief van advocaat-generaal Gerding ontving,
wist dat zijn handelen strafbaar was, kan niet worden gezegd dat het aannemelijk is geworden
dat de verdachte door deze brief alsnog verontschuldigbaar in de overtuiging verkeerde dat zijn
handelen niet ongeoorloofd was.

Al met al is het oordeel van het hof dat de verdachte ten tijde van het bewezenverklaarde feit, op
23 maart 2014 wist dat hij in het bezit was van een verboden wapen en munitie, niet
onbegrijpelijk en toereikend gemotiveerd.

Dan wil ik, wellicht ten overvloede, nog het volgende opmerken. In de toelichting op het middel is
nog gesteld dat het onduidelijk is op welke uitspraak het hof doelt wanneer het bij de verwerping
van het verweer stelt dat het vanwege een eerdere veroordeling voor de verdachte reeds
duidelijk was dat het bezit van het minipistooltje strafbaar was. Op het uittreksel justitiële
documentatie staat immers geen arrest vermeld met de datum 8 november 2011 en de verdachte
is blijkens een arrest d.d. 8 augustus 2011 juist vrijgesproken voor overtreding van de Wet
wapens en munitie. Een nader onderzoek in de justitiële documentatie leert echter dat de
vaststelling van het hof dat de verdachte al eerder voor het voorhanden hebben van eenzelfde
wapen is veroordeeld, weldegelijk klopt. Het betreft het veroordelend arrest van het gerechtshof
’s-Hertogenbosch van 19 december 2007 dat tevens staat vermeld op het uittreksel en heeft
geleid tot HR 17 februari 2009, ECLI:NL:HR:2009:BG7763. Uit de aan het arrest van de Hoge Raad
voorafgaande conclusie van AG Knigge, ECLI:NL:PHR:2009:BG6562, blijkt dat het hier ook gaat om
het minipistool van het model Berloque kaliber 2 mm en dat het oordeel van het hof dat dit
minipistool kon worden aangemerkt als een vuurwapen van de categorie III zoals bedoeld in art. 1
sub 3e WWM toen door de verdediging niet is bestreden. De Hoge Raad liet de veroordeling van
het hof in stand en verwierp het middel met een op 81 RO gestoelde motivering. Nu is het
natuurlijk curieus dat nadat deze uitspraak is gedaan, de verdachte meerdere malen van de politie
te horen kreeg dat zijn handelen (blijkbaar toch) niet strafbaar was. Een geval van Murphy’s Law?
Hoe dan ook, gelet op wat ik hiervoor onder 7.2-7.5 heb overwogen, behoeft de omissie van het
hof niet tot cassatie te leiden.9 Ook bij weglating van de overweging dat de verdachte eerder is
veroordeeld voor eenzelfde feit, hetgeen dus juist blijkt te zijn maar waarbij het hof een niet
bestaande uitspraak heeft aangehaald, is de verwerping van het verweer reeds toereikend
gemotiveerd.

Het valt te hopen dat dit de laatste keer is dat de verdachte een vervolging uitlokt vanwege dit
minipistooltje en er eindelijk van overtuigd raakt dat hij zijn doel al in 2009 had bereikt. Maar hij
zal niet de eerste zijn voor wie de strijd meer voldoening oplevert dan de overwinning.

Het middel faalt.

8. Het tweede middel komt op tegen de bewezenverklaring van de onder 3 ten laste gelegde
overtreding van de Opiumwet. Daarin wordt gesteld dat deze onvoldoende met redenen is
omkleed omdat uit de gebezigde bewijsmiddelen niet (zonder meer) volgt dat de verdachte MDMA
voorhanden heeft gehad.

Het hof heeft naast de gebezigde bewijsmiddelen voor de bewijsvoering, voor zover relevant,
nog het volgende overwogen:

‘’Ten aanzien van feit 3:
De in de woning van verdachte aangetroffen MDMA werd aangetroffen in een la waarin zich ook
het pistool met munitie bevond. Verdachte heeft verklaard dat hij geen wetenschap had van de
aanwezigheid van de MDMA in zijn woning. Verdachte heeft aangegeven dat hij alleen in zijn
woning woont en dat het niet anders kan dan dat de politie MDMA in zijn woning moet hebben
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8.3.

9.1.

9.2.

9.3.

gelegd. Het hof acht deze verklaring niet aannemelijk zodat het er voor moet worden gehouden
dat – bij gebrek van enige andere plausibele verklaring – verdachte op de hoogte is geweest van
de aanwezigheid van de aangetroffen MDMA.’’

Ik ben van oordeel dat het hof uit de gebezigde bewijsmiddelen zonder meer kon afleiden dat de
verdachte MDMA voorhanden heeft gehad. Uit de bewijsmiddelen 1 en 5 volgt immers dat de
aangetroffen pillen in de woning van de verdachte blijkens een indicatieve test MDMA bevatten.
Voor zover de toelichting de klacht bevat dat de uitgevoerde indicatietest voor de vaststelling van
MDMA niet geschikt is, stelt deze klacht de juistheid van het feitelijke oordeel van het hof omtrent
de betrouwbaarheid van het resultaat van de tot het bewijs gebezigde test ter discussie. Voor
een dergelijke discussie is in cassatie echter geen plaats en in zoverre faalt (ook) deze klacht. Tot
slot merk ik op dat de situatie in het arrest waar de steller van het middel zich op beroept,
verwezen wordt naar HR 6 april 2003, ECLI:NL:HR:2003:AF5370, niet te vergelijken is met
onderhavig geval. In die zaak was de bewezenverklaring ontoereikend omdat uit het voor het
bewijs gebezigde proces-verbaal slechts bleek dat volgens de test sprake zou zijn van XTC (en
niet expliciet MDMA). Doorslaggevend hierbij was dat XTC niet als zodanig is vermeld op de bij de
Opiumwet behorende lijst I, en XTC haar effect, behalve aan MDMA, ook aan andere op genoemde
lijst vermelde stoffen kan ontlenen.

Het middel faalt.

9. Het derde middel behelst de klacht dat de bewezenverklaring van de onder 4 ten laste gelegde
bedreiging met enig misdrijf tegen het leven gericht onvoldoende met redenen is omkleed omdat
uit de gebezigde bewijsmiddelen niet (zonder meer) volgt dat er sprake is van een bedreiging in
de zin van art. 285 Sr, in het bijzonder dat de tekst van de door de verdachte verzonden e-mail de
vereiste redelijke vrees oproept. Het vierde middel behelst de klacht dat de bewezenverklaring
van de onder 9 ten laste gelegde bedreiging met zware mishandeling onvoldoende met redenen is
omkleed omdat uit de gebezigde bewijsmiddelen niet (zonder meer) volgt, dat er sprake is van
een bedreiging in de zin van art. 285 Sr. De middelen lenen zich voor gezamenlijke bespreking.

Het hof heeft, voor zover hier van belang, ten aanzien van de bewezenverklaring het volgende
overwogen:

‘’Ten aanzien van de feiten 4 en 9:

Verdachte heeft zich in zijn strijd om aandacht te vragen voor zijn zaak ook gericht tot de
Kamervoorzitter van de Tweede Kamer A. van Miltenburg en de fractievoorzitter van het CDA, S.
van Haersma Buma. Aan Van Miltenburg werd door verdachte een mailbericht met dreigende
teksten gestuurd, terwijl Van Haersma Buma een kogelbrief van verdachte ontving met dreigende
teksten. Deze personen, werkzaam als volksvertegenwoordigers, kenden noch verdachte noch
zijn strijd tegen politie en justitie en hebben na ontvangst van het mailbericht dan wel de
kogelbrief in redelijkheid kunnen vrezen dat de adressant zijn bedreigingen zou kunnen
uitvoeren.’’

Voor een veroordeling ter zake van bedreiging is vereist dat de bedreiging van dien aard is en
onder zodanige omstandigheden is geschied dat bij de bedreigde redelijke vrees kon ontstaan dat
het misdrijf waarmee werd gedreigd ook zou worden gepleegd.10 Hierbij is niet vereist dat de
bedreiging in het concrete geval op de bedreigde een zodanige indruk heeft gemaakt dat er
werkelijk vrees is opgewekt en de bedreigde zich in zijn vrijheid belemmerd achtte.11 Het is
voldoende dat de bedreiging in het algemeen een dergelijke vrees kan opwekken. Voorts is vereist
dat de bedreigde daadwerkelijk op de hoogte is geraakt van de bedreiging.12

Het hof heeft geoordeeld dat de in de bewezenverklaring onder feit 4 en 9 omschreven
uitlatingen van de verdachte, in hun context bezien, respectievelijk jegens Van Miltenburg een
bedreiging met enig misdrijf tegen het leven gericht en jegens Van Haersma Buma bedreiging met
zware mishandeling opleveren. Het heeft hierbij overwogen dat Van Miltenburg en Van Haersma
Buma in redelijkheid hebben kunnen vrezen dat het misdrijf waarmee werd gedreigd ook zou
worden gepleegd. Het hof heeft daarmee bovenstaand criterium niet miskend. Gelet op de
bewijsvoering is het oordeel van het hof mijns inziens onjuist noch onbegrijpelijk, zodat het hof
niet was gehouden zijn oordeel nader te motiveren.
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1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

De middelen falen.

10. Alle middelen falen en het tweede tot en met het vierde middel kunnen met de aan art. 81,
eerste lid, RO ontleende motivering worden afgedaan.

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

12. Deze conclusie strekt tot verwerping van het beroep.

De Procureur-Generaal

bij de Hoge Raad der Nederlanden

AG

Overigens is in de rechtspraak al eerder vastgesteld dat een minipistooltje van het merk Berloque
valt onder de Wet wapens en munitie, zie bijvoorbeeld HR 17 februari 2009, ECLI:NL:HR:2009:BG7763
en de onderliggende uitspraken, waarin de daar genoemde verdachte dezelfde persoon is als de
verdachte in onderhavige zaak.

De Hullu, Materieel strafrecht,Wolters Kluwer, Deventer 2015, p. 363. De andere zijn afwezigheid van
alle schuld in de vorm van verontschuldigbare feitelijke dwaling, verontschuldigbare onmacht of dat
door de verdachte de maximaal van hem te vergen zorg in acht is genomen.

De Hullu 2015, p. 369; HR 18 maart 2003, ECLI:NL:HR:2003:AF3361, NJ 2004/491, m.nt. Buruma; HR
9 maart 2004, ECLI:NL:HR:2004:AO1490, NJ 2004/675 m.nt. Mevis en De Lange.

De Hullu 2015, p. 365.

HR 9 maart 2004, ECLI:NL:HR:2004:AO1490, rov. 3.5, waarin wordt verwezen naar HR 23 mei 1995,
NJ 1995/631.

HR 13 december 1960, NJ 1961/416, m.nt. Pompe; HR 4 april 2006, ECLI:NL:HR2006:AU4664, NJ
2007/144, m.nt. Schalken, rov. 6.3.

HR 22 november 1949, NJ 1950/180 m.nt. Röling.

HR 23 mei 1995, ECLI:NL:HR:1995:ZD0052.

Vgl. HR 12 mei 2015, ECLI:NL:HR:2015:1232.

HR 7 juni 2005, ECLI:NL:HR:2005:AT3659; HR 18 april 2006, ECLI:NL:HR:2006:AV4824, NJ 2006/397,
m.nt. Buruma; HR 11 december 2007, ECLI:NL:HR:2007:BB7701; P.P.J. van der Meij, T&C Strafrecht
2016, aant. 8 op art. 285 Sr.

HR 3 februari 2004, ECLI:NL:HR:2004:AN9309, rov. 3.4.2.

HR 7 juni 2005, ECLI:NL:HR:2005:AT3659; HR 10 februari 2009, ECLI:NL:HR:2009:BG6562.
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Rechtsgebieden Strafrecht

Bijzondere kenmerken Cassatie

Inhoudsindicatie
Opzettelijk niet voldoen aan verplichting tot doen van aangifte bij douane op
Schiphol van geldbedrag van € 49.600 en 12.100 Zwitserse frank, art. 3
Verordening 1889/2005 en art. 10:1 Adw. Beroep op niet-ontvankelijkheid OM in
vervolging, nu verdachte wegens hetzelfde feit al eerder onherroepelijk is
veroordeeld in Zwitserland t.z.v. witwassen. Heeft hof miskend dat het ne bis in
idem-beginsel (art. 68.2 Sr) in de weg staat aan vervolging in Nederland? HR
herhaalt relevante overwegingen uit HR:2011:BM9102 t.a.v. beoordelingskader
m.b.t. ‘hetzelfde feit’ a.b.i. art. 68 Sr. Hof is ervan uitgegaan dat verdachte in
Zwitserland is vervolgd, veroordeeld en gestraft voor witwassen bestaande in o.m.
het op 19-6-2014 op de luchthaven Schiphol voorhanden hebben van 49.600 euro
en 12.100 Zwitserse frank en dat de opgelegde straf is tenuitvoergelegd. Hof heeft
geoordeeld dat OM ontvankelijk is in vervolging van overtreding van meldplicht ex
art. 3 Verordening 1889/2005. Deze gedraging is omschreven als het niet voldoen
aan de in art. 3 Verordening 1889/2005 opgenomen plicht tot melden van
vervoeren van liquide middelen, te weten geldbedragen van (in totaal ongeveer)
49.600 euro en/of 12.100 Zwitserse frank bij binnenkomen van Gemeenschap op
Schiphol op 19-6-2014. ’s Hofs oordeel dat niet sprake is van ‘hetzelfde feit’ in de
zin van art. 68 Sr, getuigt niet van een onjuiste rechtsopvatting en is niet
onbegrijpelijk. Niet alleen gaat het om verschillende delictsomschrijvingen waarbij
herkomst van liquide middelen in art. 10:1 Adw (anders dan bij witwassen het
geval is) niet ter zake doet, maar vooral ook verschillen tlgd. gedragingen van
elkaar. Het gaat immers bij witwassen zoals hier aan de orde om het bij zich dragen
van geldbedragen met illegale herkomst, terwijl het bij overtreding van genoemde
meldplicht gaat om verzuim om op specifiek moment, te weten bij binnenkomen
van Gemeenschap, aangifte te doen van liquide middelen ten bedrage van minimaal
10.000 euro, waarbij herkomst van deze middelen niet relevant is.

Volgt verwerping. CAG: anders.

Vindplaatsen Rechtspraak.nl 
SR-Updates.nl 2022-0115 
NJB 2022/1448 
RvdW 2022/597 

ECLI:NL:HR:2022:847
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2.2.1

2.1

Uitspraak

HOGE RAAD DER NEDERLANDEN

STRAFKAMER

Nummer 20/04143

Datum 7 juni 2022

ARREST

op het beroep in cassatie tegen een arrest van het gerechtshof Amsterdam van 6 november 2020,
nummer 23-003769-17, in de strafzaak

tegen

[verdachte],

geboren te [geboorteplaats] op [geboortedatum] 1966,

hierna: de verdachte.

Het beroep is ingesteld door de verdachte. Namens deze heeft J. Kuijper, advocaat te Amsterdam, bij
schriftuur cassatiemiddelen voorgesteld. De schriftuur is aan dit arrest gehecht en maakt daarvan deel
uit.

De advocaat-generaal T.N.B.M. Spronken heeft geconcludeerd tot vernietiging van het bestreden
arrest en tot terugwijzing van de zaak naar het gerechtshof Amsterdam, teneinde opnieuw te worden
berecht en afgedaan.

Het cassatiemiddel klaagt over de verwerping door het hof van het verweer dat het openbaar
ministerie niet-ontvankelijk moet worden verklaard in de vervolging van het onder 2
tenlastegelegde feit. Het voert daartoe aan dat de verdachte wegens hetzelfde feit al eerder
onherroepelijk is veroordeeld in Zwitserland.

Aan de verdachte is in hoger beroep tenlastegelegd dat:

1 Procesverloop in cassatie

2 Beoordeling van het eerste cassatiemiddel
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2.2.2

2.2.3

“1. hij op of omstreeks 19 juni 2014, te Schiphol, gemeente Haarlemmermeer, althans in
Nederland, (een) voorwerp(en), te weten een geldbedrag van (ongeveer) 49.600,00 euro
en/of een geldbedrag van (ongeveer) 12.100,00 Zwitserse frank (CHF), heeft verworven,
voorhanden gehad, overgedragen en/of omgezet, en/of van (een) voorwerp(en) gebruik
heeft gemaakt, terwijl hij wist, althans redelijkerwijs had moeten vermoeden, dat dat/die
voorwerp(en) geheel of gedeeltelijk – onmiddellijk of middellijk – afkomstig was/waren uit
enig misdrijf;

2. hij op of omstreeks 19 juni 2014 te Schiphol in de gemeente Haarlemmermeer, althans in
Nederland, al dan niet opzettelijk, niet heeft voldaan aan zijn verplichting tot het doen van
(schriftelijke) aangifte, zoals bedoeld in artikel 3 van de Verordening (EG) NR. 1889/2005 van
het Europees Parlement en de Raad van 26 oktober 2005 betreffende de controle van liquide
middelen die de Gemeenschap binnenkomen of verlaten, immers, heeft hij toen en aldaar
geen aangifte gedaan, terwijl hij die Gemeenschap binnenkwam of verliet en liquide
middelen ten bedrage van EUR 10.000 of meer vervoerde, te weten (in totaal ongeveer)
49.600,00 euro en/of 12.100,00 Zwitserse frank (CHF) (totaalbedrag te weten ongeveer
59.542,00 euro).”

Uit het proces-verbaal van de terechtzitting in hoger beroep van 23 oktober 2020 blijkt dat
de raadsman van de verdachte een beroep heeft gedaan op de niet-ontvankelijkheid van
het openbaar ministerie in de vervolging van beide feiten. Daartoe heeft hij het volgende
aangevoerd:

“De verdediging stelt zich primair op het standpunt dat het openbaar ministerie niet-
ontvankelijk dient te worden verklaard in de vervolging van de tenlastegelegde feiten. Naar
de mening van de verdediging is cliënt in Zwitserland al vervolgd en berecht voor het in deze
zaak onder 1 tenlastegelegde witwassen. Voor de beantwoording van de vraag of het
onderhavige incident deel uitmaakt van de bewezenverklaring in de Zwitserse zaak of dat
het daarin slechts als achterliggende omstandigheid is genoemd, wijs ik op het volgende. In
de Zwitserse zaak heeft de officier van justitie ter terechtzitting in eerste aanleg aan cliënt
gevraagd of hij in Nederland is aangehouden voor witwassen, waarbij de officier van justitie
ook het gekwalificeerd witwassen heeft benoemd. Cliënt wordt dus specifiek over dit
transport ondervraagd. Tevens wordt in de bewijsmiddelen van het Zwitserse arrest
verwezen naar een verhoor van cliënt waarin hij is ondervraagd over zijn bezoek aan
Nederland en het daar inbeslaggenomen geld. Daarnaast is in het Zwitserse arrest
verwezen naar de telefoontap. Deze omstandigheden zijn mijns inziens doorslaggevend bij
de beantwoording van de hiervoor gestelde vraag. Immers, als het gerechtshof naar
Zwitsers recht gekwalificeerd witwassen bewezen acht (een feit dat in het buitenland kan
worden gepleegd) en daarbij overweegt dat sprake was van een professionele handelswijze
en dat cliënt daarvoor in Nederland is geweest, terwijl hij die dag in Nederland is
aangehouden, dan maakt dat incident in mijn optiek deel uit van de Zwitserse
bewezenverklaring in hoger beroep. Dat betekent dat cliënt in de Zwitserse strafzaak
specifiek is veroordeeld voor het geld dat hij op 19 juni 2014 naar Nederland heeft
meegenomen. Er is sprake van een samenhang in tijd en plaats tussen de beide feiten. Gelet
hierop is de strafvervolging ten aanzien van het onder 1 tenlastegelegde in de onderhavige
zaak in strijd met het ne bis in idem-beginsel en dient het openbaar ministerie om die reden
niet-ontvankelijk te worden verklaard in de vervolging. Dat geldt ook voor het onder 2
tenlastegelegde, omdat het ene feit uit het andere feit volgt. Het zonder iets aan te geven
door de douane gaan hoort bij de modus operandi van het witwassen. Het gaat om exact
hetzelfde bedrag en er is sprake van een volledige eenheid in tijd en plaats. Er is dus sprake
van één feit, een voortgezette handeling.”

Het hof heeft het openbaar ministerie bij arrest gedeeltelijk – namelijk wat betreft het onder
2 tenlastegelegde – ontvankelijk verklaard en daartoe het volgende overwogen:

“De raadsman van de verdachte heeft bepleit dat het openbaar ministerie niet-ontvankelijk
dient te worden verklaard in de vervolging van beide ten laste gelegde feiten, omdat de
verdachte voor hetzelfde feit is vervolgd, veroordeeld en bestraft in Zwitserland. Daartoe
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5.3

heeft hij het arrest van de afdeling strafrecht van het gerechtshof in het kanton Vaud
overgelegd met betrekking tot de zitting van 18 april 2015 (de Hoge Raad leest: 18 april
2017), waarvan het dictum op 20 april 2015 (de Hoge Raad leest: 20 april 2017) aan de
partijen is medegedeeld, met betrekking tot de verdachte.

Het hof heeft dit arrest laten vertalen in de Nederlandse taal. Bij dit arrest is de verdachte
veroordeeld wegens heling, gekwalificeerd witwassen en illegaal verblijf, tot een
vrijheidsstraf voor de duur van drie en een half jaar met aftrek van voorarrest en zes dagen
als vergoeding wegens voorlopige hechtenis in ongeoorloofde omstandigheden. Het arrest
houdt onder meer in:

Er is met name sprake van gekwalificeerd witwassen als de dader beroepsmatig handelt en de
winst hoog is (art. 305bis lid 2 Sr). (...)

In dit specifieke geval is uit de telefoontap gebleken dat de appellant 5% commissie van het
bedrag aftrok. De geldtransfers naar het buitenland tussen 2010 en 2014 bedroegen CHF
1.132.485 (...), wat een winst oplevert van CHF 56.629,20. Daarnaast werd de appellant op 19
juni 2014 op de luchthaven van Amsterdam gearresteerd in het bezit van 49.600 euro en 12.100
frank (...) Deze gegevens in het dossier volstaan om aan te tonen dat de appellant beroepsmatig
handelde en dat hij een hoge winst heeft gemaakt (...). De appellant moet derhalve schuldig
worden bevonden aan het gekwalificeerd witwassen van geld in de zin van artikel 305bis, lid 2 Sr
(...).

Hieruit moet worden afgeleid dat de Zwitserse rechter aan de veroordeling wegens gekwalificeerd
witwassen (mede) ten grondslag heeft gelegd het geldtransport dat de verdachte op 19 juni 2014
heeft verricht en in verband waarmee hij op Schiphol is aangehouden. De verdachte heeft de door
de Zwitserse rechter opgelegde vrijheidsstraf uitgezeten.

Bij de beoordeling of het feit waarvoor de verdachte in Zwitserland is veroordeeld hetzelfde feit
betreft als de feiten die hem thans in Nederland ten laste worden gelegd, moeten deze feiten met
elkaar worden vergeleken. Bij die toetsing dienen de volgende gegevens als relevante
vergelijkingsfactoren te worden betrokken:

A. de juridische aard van de feiten.

Indien de verschillende feiten niet onder dezelfde delictsomschrijving vallen, kan de mate van
verschil tussen de 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 niet dezelfde gedraging wordt beschreven, 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 (vgl. HR 1 februari 2011, ECLI:NL:HR:2011:BM9102).

Voor wat betreft het onder 1 ten laste gelegde witwassen leidt deze toetsing tot de conclusie dat
de verdachte in Zwitserland is vervolgd, veroordeeld en gestraft voor hetzelfde feit: witwassen.
De vervolging in Nederland komt neer op een vervolging voor hetzelfde feit en is in strijd met het
bepaalde in artikel 68, tweede lid, aanhef en onder 2, van het Wetboek van Strafrecht. Het hof zal
het openbaar ministerie in zoverre niet-ontvankelijk verklaren in de vervolging.

Voor wat betreft het onder 2 ten laste gelegde opzettelijk niet doen van de uit hoofde van artikel
3 van de Verordening (EG) Nr. 1889/2005 verplichte aangifte is dit anders. Weliswaar is deze
verplichting in het leven geroepen om het witwassen van crimineel geld tegen te gaan, zijn beide
feiten misdrijven en loopt de strafbedreiging niet heel veel uiteen, de strafbaar gestelde en ten
laste gelegde gedragingen van de verdachte zijn heel verschillend. Het niet doen van aangifte kan
immers zowel op het invoeren van crimineel geld als op het invoeren van legaal geld betrekking
hebben. Dat iemand crimineel geld invoert, impliceert niet dat hij daarvan geen aangifte doet. In
deze zaak heeft de verdachte ook verklaard dat hij wist dat hij aangifte moest doen en dat hij dat
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2.3.2

ook van plan was. Hij stelt dat hij gezocht heeft naar iemand van de douane, bij wie hij het bezit
van het geldbedrag kon melden, maar dat hij die niet kon vinden. Los van de aannemelijkheid van
deze verklaring, betekent deze dat het witwassen een andere gedraging betreft dan het doen
van aangifte. Met betrekking tot het onder 2 ten laste gelegde kan mitsdien niet worden
aangenomen dat de verdachte voor dat feit in Zwitserland is vervolgd, veroordeeld en gestraft.
Het openbaar ministerie is in zoverre ontvankelijk in de vervolging.”

Voor de beoordeling van het cassatiemiddel zijn de volgende bepalingen van belang, zoals
die luidden ten tijde van het bewezenverklaarde feit.

- Artikel 68 leden 1 en 2 van het Wetboek van Strafrecht (hierna: Sr):

“1. Behoudens de gevallen waarin rechterlijke uitspraken voor herziening vatbaar zijn, kan
niemand andermaal worden vervolgd wegens een feit waarover te zijnen aanzien bij
gewijsde van de rechter in Nederland, Aruba, Curaçao, Sint Maarten of de openbare lichamen
Bonaire, Sint Eustatius en Saba onherroepelijk is beslist.

2. Is het gewijsde afkomstig van een andere rechter, dan heeft tegen dezelfde persoon
wegens hetzelfde feit geen vervolging plaats in geval van:

1°. vrijspraak of ontslag van rechtsvervolging;

2°. veroordeling, indien een straf is opgelegd, gevolgd door gehele uitvoering, gratie of
verjaring der straf.”

- Artikel 10:1 leden 4 en 5 van de Algemene douanewet (hierna: Adw):

“4. Degene die uit hoofde van artikel 3 van Verordening (EG) nr. 1889/2005 van het Europees
Parlement en de Raad van 26 oktober 2005 betreffende de controle van liquide middelen die
de Gemeenschap binnenkomen of verlaten verplicht is tot het doen van aangifte en deze
aangifte niet, onvolledig of onjuist doet, wordt gestraft met geldboete van de derde
categorie.

5. Degene die een der in het vierde lid omschreven feiten opzettelijk begaat, wordt gestraft
met gevangenisstraf van ten hoogste vier jaren of geldboete van de vierde categorie.”

- Artikel 3 van de Verordening (EG) nr. 1889/2005 van het Europees Parlement en de Raad
van 26 oktober 2005 betreffende de controle van liquide middelen die de Gemeenschap
binnenkomen of verlaten (Pb EU L 309/9; hierna: Verordening 1889/2005):

“1. Iedere natuurlijke persoon die de Gemeenschap binnenkomt of verlaat, en liquide
middelen ten bedrage van EUR 10 000 of meer vervoert, moet dat bedrag overeenkomstig
deze verordening aangeven bij de bevoegde autoriteiten van de lidstaat via welke deze
middelen de Gemeenschap binnenkomen of verlaten. Er is niet aan de aangifteplicht voldaan
indien de verstrekte gegevens onjuist of onvolledig zijn.

2. De in lid 1 bedoelde aangifte dient de nodige gegevens te bevatten omtrent:

a) de aangever, met inbegrip van volledige naam, geboorteplaats en -datum en nationaliteit;

b) de eigenaar van de liquide middelen;

c) de beoogde ontvanger van de liquide middelen;

d) bedrag en aard van de liquide middelen;

e) herkomst en beoogd gebruik van de liquide middelen;

f) de transportroute;

g) het vervoermiddel.

3. De gegevens worden schriftelijk, mondeling of elektronisch verstrekt, als bepaald door de
lidstaat bedoeld in lid 1. De declarant heeft evenwel het recht de gegevens schriftelijk te
verstrekken. Indien een schriftelijke aangifte is ingediend, wordt aan de aangever op diens
verzoek een gewaarmerkt afschrift ter hand gesteld.”

Bij de beoordeling of sprake is van ‘hetzelfde feit’, moet de rechter in de situatie waarop
artikel 68 Sr ziet de in beide tenlasteleggingen omschreven verwijten vergelijken. Bij die
toetsing moeten de volgende gegevens als relevante vergelijkingsfactoren worden
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2.4.3

2.4.4

betrokken.
(A) De juridische aard van de feiten. Als 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
onderscheiden 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. Als de tenlasteleggingen 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.
Uit de bewoordingen van het begrip ‘hetzelfde feit’ vloeit al voort dat de beantwoording van
de vraag wat daaronder moet worden verstaan, mede wordt bepaald door de
omstandigheden van het geval. Vuistregel is echter 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 artikel 68 Sr. (Vgl. HR 1 februari 2011,
ECLI:NL:HR:2011:BM9102.)

Gelet op zijn onder 2.2.3 weergegeven oordeel is het hof ervan uitgegaan dat de verdachte
in Zwitserland is vervolgd, veroordeeld en gestraft voor witwassen bestaande in onder meer
het op 19 juni 2014 op de luchthaven Schiphol voorhanden hebben van 49.600 euro en
12.100 Zwitserse frank en dat de opgelegde straf is tenuitvoergelegd.

Het hof heeft geoordeeld dat het openbaar ministerie ontvankelijk is in de vervolging van de
onder 2 tenlastegelegde overtreding van de meldplicht zoals opgenomen in artikel 3
Verordening 1889/2005. Deze gedraging is omschreven als – kort gezegd – het niet voldoen
aan de in artikel 3 Verordening 1889/2005 opgenomen plicht tot het melden van het
vervoeren van liquide middelen, te weten geldbedragen van (in totaal ongeveer) 49.600
euro en/of 12.100 Zwitserse frank bij het binnenkomen van de Gemeenschap op Schiphol op
19 juni 2014.

Het oordeel van het hof dat met betrekking tot dit tenlastegelegde feit niet sprake is van
‘hetzelfde feit’ in de zin van artikel 68 Sr, getuigt niet van een onjuiste rechtsopvatting. Het is
ook niet onbegrijpelijk. Niet alleen gaat het om verschillende delictsomschrijvingen waarbij
de herkomst van de liquide middelen in artikel 10:1 Adw – anders dan bij witwassen het
geval is – niet ter zake doet, maar vooral ook verschillen de tenlastegelegde gedragingen
van elkaar. Het gaat immers bij witwassen zoals hier aan de orde om het bij zich dragen van
geldbedragen met een illegale herkomst, terwijl het bij de overtreding van de genoemde
meldplicht gaat om het verzuim om op een specifiek moment, te weten bij het binnenkomen
van de Gemeenschap, aangifte te doen van liquide middelen ten bedrage van minimaal
10.000 euro, waarbij – zoals gezegd – de herkomst van deze middelen niet relevant is.

Het cassatiemiddel faalt.

De Hoge Raad heeft de klachten over de uitspraak van het hof beoordeeld. De uitkomst hiervan is dat
deze klachten niet kunnen leiden tot vernietiging van die uitspraak. De Hoge Raad hoeft niet te
motiveren waarom hij tot dit oordeel is gekomen. Bij de beoordeling van deze klachten is het namelijk
niet nodig om antwoord te geven op vragen die van belang zijn voor de eenheid of de ontwikkeling
van het recht (zie artikel 81 lid 1 van de Wet op de rechterlijke organisatie).

De Hoge Raad verwerpt het beroep.

3 Beoordeling van het tweede cassatiemiddel

4 Beslissing
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Dit arrest is gewezen door de vice-president J. de Hullu als voorzitter, en de raadsheren Y. Buruma,
A.E.M. Röttgering, M. Kuijer en T. Kooijmans, in bijzijn van de waarnemend griffier E. Schnetz, en
uitgesproken ter openbare terechtzitting van 7 juni 2022.
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1.1.

1.2.

1.3.

2.1.

[verdachte] ,

geboren te [geboorteplaats] op [geboortedatum ] 1966,

hierna: de verdachte.

Bij arrest van 6 november 2020 heeft het gerechtshof Amsterdam het openbaar ministerie niet-
ontvankelijk verklaard in zijn strafvervolging ter zake van het onder 1 tenlastegelegde (kort
gezegd: witwassen) vanwege schending van het ne bis in idem-beginsel. Het hof heeft de
verdachte voor het onder 2 tenlastegelegde “als degene, die uit hoofde van artikel 3 van de
Verordening (EG) Nr. 1889/2005 van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie
van 26 oktober 2005 betreffende de controle van liquide middelen die de Gemeenschap
binnenkomen of verlaten verplicht is tot het doen van aangifte, deze aangifte opzettelijk niet
doen”, veroordeeld, zonder oplegging van straf. Voorts heeft het hof de inbeslaggenomen
geldbedragen ter hoogte van € 49.600,00 en CHF 12.100,00 (Zwitserse frank) verbeurd verklaard.

Het gaat in deze zaak samengevat om het volgende. Op 20 april 2015 is de verdachte in
Zwitserland veroordeeld voor onder andere het gekwalificeerd witwassen van geld. De Zwitserse
rechter heeft deze veroordeling (mede) gebaseerd op een geldtransport uitgevoerd door de
verdachte op 19 juni 2014 op Schiphol, waarbij onder de verdachte geldbedragen van 49.600,00
euro en 12.100,00 Zwitserse frank in beslag zijn genomen. De Zwitserse veroordeling is
onherroepelijk geworden en de verdachte heeft de in deze Zwitserse strafzaak opgelegde
gevangenisstraf uitgezeten. Vervolgens is de verdachte in Nederland vervolgd voor het op 19 juni
2014 op Schiphol witwassen van de hiervoor in de Zwitserse strafzaak genoemde geldbedragen
en voor het (opzettelijk) niet voldoen aan de aangifteplicht als bedoeld in art. 10:1 lid 4 en lid 5
Adw (oud). Het hof heeft het openbaar ministerie vanwege de Zwitserse veroordeling niet-
ontvankelijk verklaard in zijn strafvervolging ter zake van het witwassen op grond van het ne bis
in idem-beginsel en de verdachte veroordeeld voor het opzettelijk niet voldoen aan de
aangifteplicht ex art. 10:1 lid 4 en lid 5 Adw (oud).

Het cassatieberoep is ingesteld namens de verdachte en mr. J. Kuijper, advocaat te Amsterdam,
heeft twee middelen van cassatie voorgesteld. Het eerste middel richt zich tegen de verwerping
van het niet-ontvankelijkheidsverweer dat door de verdediging is gevoerd ten aanzien van het
onder 2 tenlastegelegde en het tweede middel bevat een bewijsklacht.

Aan de verdachte is bij inleidende dagvaarding ten laste gelegd dat:

“Feit 1:

hij op of omstreeks 19 juni 2014, te Schiphol, gemeente Haarlemmermeer, althans in Nederland,
(een) voorwerp(en), te weten een geldbedrag van (ongeveer) 49.600,00 euro en/of een
geldbedrag van (ongeveer) 12.100,00 Zwitserse frank (CHF), heeft verworven, voorhanden gehad,
overgedragen en/of omgezet, en/of van (een) voorwerp(en) gebruik heeft gemaakt, terwijl hij
wist, althans redelijkerwijs had moeten vermoeden, dat dat/die voorwerp(en) geheel of
gedeeltelijk - onmiddellijk of middellijk - afkomstig was/waren uit enig misdrijf;

Feit 2:

hij op of omstreeks 19 juni 2014 te Schiphol in de gemeente Haarlemmermeer, althans in
Nederland, al dan niet opzettelijk, niet heeft voldaan aan zijn verplichting tot het doen van
(schriftelijke) aangifte, zoals bedoeld in artikel 3 van de Verordening (EG) NR. 1889/2005 van het
Europees Parlement en de Raad van 26 oktober 2005 betreffende de controle van liquide middelen

1 Het cassatieberoep

2 De procedure
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2.3.

5.2

die de Gemeenschap binnenkomen of verlaten, immers, heeft hij toen en aldaar geen aangifte
gedaan, terwijl hij die Gemeenschap binnenkwam of verliet en liquide middelen ten bedrage van
EUR 10.000 of meer vervoerde, te weten (in totaal ongeveer) 49.600,00 euro en/of 12.100,00
Zwitserse frank (CHF) (totaalbedrag te weten ongeveer 59.542,00 euro)”

Op de zitting in hoger beroep van 23 oktober 2020 heeft de raadsman ter onderbouwing van het
in het middel bedoelde niet-ontvankelijkheidsverweer het volgende aangevoerd:

“De verdediging stelt zich primair op het standpunt dat het openbaar ministerie niet-ontvankelijk
dient te worden verklaard in de vervolging van de tenlastegelegde feiten. Naar de mening van de
verdediging is cliënt in Zwitserland al vervolgd en berecht voor het in deze zaak onder 1
tenlastegelegde witwassen. Voor de beantwoording van de vraag of het onderhavige incident deel
uitmaakt van de bewezenverklaring in de Zwitserse zaak of dat het daarin slechts als
achterliggende omstandigheid is genoemd, wijs ik op het volgende. In de Zwitserse zaak heeft de
officier van justitie ter terechtzitting in eerste aanleg aan cliënt gevraagd of hij in Nederland is
aangehouden voor witwassen, waarbij de officier van justitie ook het gekwalificeerd witwassen
heeft benoemd. Cliënt wordt dus specifiek over dit transport ondervraagd. Tevens wordt in de
bewijsmiddelen van het Zwitserse arrest verwezen naar een verhoor van cliënt waarin hij is
ondervraagd over zijn bezoek aan Nederland en het daar inbeslaggenomen geld. Daarnaast is in
het Zwitserse arrest verwezen naar de telefoontap. Deze omstandigheden zijn mijns inziens
doorslaggevend bij de beantwoording van de hiervoor gestelde vraag. Immers, als het
gerechtshof naar Zwitsers recht gekwalificeerd witwassen bewezen acht (een feit dat in het
buitenland kan worden gepleegd) en daarbij overweegt dat sprake was van een professionele
handelswijze en dat cliënt daarvoor in Nederland is geweest, terwijl hij die dag in Nederland is
aangehouden, dan maakt dat incident in mijn optiek deel uit van de Zwitserse bewezenverklaring
in hoger beroep. Dat betekent dat cliënt in de Zwitserse strafzaak specifiek is veroordeeld voor
het geld dat hij op 19 juni 2014 naar Nederland heeft meegenomen. Er is sprake van een
samenhang in tijd en plaats tussen de beide feiten. Gelet hierop is de strafvervolging ten aanzien
van het onder 1 tenlastegelegde in de onderhavige zaak in strijd met het Ne bis in idem-beginsel
en dient het openbaar ministerie om die reden niet-ontvankelijk te worden verklaard in de
vervolging. Dat geldt ook voor het onder 2 tenlastegelegde, omdat het ene feit uit het andere feit
volgt. Het zonder iets aan te geven door de douane gaan hoort bij de modus operandi van het
witwassen. Het gaat om exact hetzelfde bedrag en er is sprake van een volledige, eenheid in tijd
en plaats. Er is dus sprake van één feit, een voortgezette handeling.”

Het hof heeft ten aanzien van het niet-ontvankelijkheidsverweer het volgende overwogen:

“Ontvankelijkheid van het openbaar ministerie

De raadsman van de verdachte heeft bepleit dat het openbaar ministerie niet-ontvankelijk dient te
worden verklaard in de vervolging van beide ten laste gelegde feiten, omdat de verdachte voor
hetzelfde feit is vervolgd, veroordeeld en bestraft in Zwitserland. Daartoe heeft hij het arrest van
de afdeling strafrecht van het gerechtshof in het kanton Vaud overgelegd met betrekking tot de
zitting van 18 april 2015, waarvan het dictum op 20 april 2015 aan de partijen is medegedeeld,
met betrekking tot de verdachte.

Het hof heeft dit arrest laten vertalen in de Nederlandse taal. Bij dit arrest is de verdachte
veroordeeld wegens heling, gekwalificeerd witwassen en illegaal verblijf, tot een vrijheidsstraf
voor de duur van drie en een halfjaar met aftrek van voorarrest en zes dagen als vergoeding
wegens voorlopige hechtenis in ongeoorloofde omstandigheden. Het arrest houdt onder meer in:

Er is met name sprake van gekwalificeerd witwassen als de dader beroepsmatig
handelt en de winst hoog is (art. 305bis lid 2 Sr). (...) 
5.3 In dit specifieke geval is uit de telefoontap gebleken dat de appellant 5% commissie van het
bedrag aftrok. De geldtransfers naar het buitenland tussen 2010 en 2014 bedroegen CHF
1.132.485 (...), wat een winst oplevert van CHF 56.629,20. Daarnaast werd de appellant op 19
juni 2014 op de luchthaven van Amsterdam gearresteerd in het bezit van 49.600 euro en 12.100
frank (...) Deze gegevens in het dossier volstaan om aan te tonen dat de appellant beroepsmatig
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handelde en dat hij een hoge winst heeft gemaakt (...). De appellant moet derhalve schuldig
worden bevonden aan het gekwalificeerd witwassen van geld in de zin van artikel 305bis, lid 2 Sr
(…).

Hieruit moet worden afgeleid dat de Zwitserse rechter aan de veroordeling wegens gekwalificeerd
witwassen (mede) ten grondslag heeft gelegd het geldtransport dat de verdachte op 19 juni 2014
heeft verricht en in verband waarmee hij op Schiphol is aangehouden. De verdachte heeft de door
de Zwitserse rechter opgelegde vrijheidsstraf uitgezeten.

Bij de beoordeling of het feit waarvoor de verdachte in Zwitserland is veroordeeld hetzelfde feit
betreft als de feiten die hem thans in Nederland ten laste worden gelegd, moeten deze feiten met
elkaar worden vergeleken. Bij die toetsing dienen de volgende gegevens als relevante
vergelijkingsfactoren te worden betrokken:

A. de juridische aard van de feiten.

Indien de verschillende feiten niet onder dezelfde delictsomschrijving vallen, kan de mate van
verschil tussen de 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 niet dezelfde gedraging wordt beschreven, 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 (vgl. HR 1 februari 2011, ECLI:NL:HR:2011:BM9102).

Voor wat betreft het onder 1 ten laste gelegde witwassen leidt deze toetsing tot de conclusie dat
de verdachte in Zwitserland is vervolgd, veroordeeld en gestraft voor hetzelfde feit: witwassen.
De vervolging in Nederland komt neer op een vervolging voor hetzelfde feit en is in strijd met het
bepaalde in artikel 68, tweede lid, aanhef en onder 2, van het Wetboek van Strafrecht. Het hof zal
het openbaar ministerie in zoverre niet-ontvankelijk verklaren in de vervolging.

Voor wat betreft het onder 2 ten laste gelegde opzettelijk niet doen van de uit hoofde van artikel
3 van de Verordening (EG) Nr. 1889/2005 verplichte aangifte is dit anders. Weliswaar is deze
verplichting in het leven geroepen om het witwassen van crimineel geld tegen te gaan, zijn beide
feiten misdrijven en loopt de strafbedreiging niet heel veel uiteen, de strafbaar gestelde en ten
laste gelegde gedragingen van de verdachte zijn heel verschillend. Het niet doen van aangifte kan
immers zowel op het invoeren van crimineel geld als op het invoeren van legaal geld betrekking
hebben. Dat iemand crimineel geld invoert, impliceert niet dat hij daarvan geen aangifte doet. In
deze zaak heeft de verdachte ook verklaard dat hij wist dat hij aangifte moest doen en dat hij dat
ook van plan was. Hij stelt dat hij gezocht heeft naar iemand van de douane, bij wie hij het bezit
van het geldbedrag kon melden, maar dat hij die niet kon vinden. Los van de aannemelijkheid van
deze verklaring, betekent deze dat het witwassen een andere gedraging betreft dan het doen
van aangifte. 
Met betrekking tot het onder 2 ten laste gelegde kan mitsdien niet worden aangenomen dat de
verdachte voor dat feit in Zwitserland is vervolgd, veroordeeld en gestraft. Het openbaar
ministerie is in zoverre ontvankelijk in de vervolging.”

Het eerste middel klaagt, met een beroep op onder meer art. 50 Handvest EU, art. 4 van het

3 Het eerste middel
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4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

Zevende Protocol bij het EVRM en art. 68 Sr, dat de verwerping door het hof van het verweer dat
het openbaar ministerie niet-ontvankelijk is in zijn vervolging ter zake van het onder 2
tenlastegelegde wegens schending van het ne bis in idem-beginsel, blijk geeft van een onjuiste
rechtsopvatting dan wel onbegrijpelijk is en/of op onjuiste gronden is gestoeld.

In de toelichting op het middel wordt – samengevat – aangevoerd dat het hof het openbaar
ministerie eveneens niet-ontvankelijk had moeten verklaren in zijn strafvervolging ter zake van het
onder 2 ten laste gelegde feit, omdat de gedraging die hieraan ten grondslag ligt “wezenlijk”
dezelfde is als onder het 1 ten laste gelegde witwassen. Bovendien zijn de rechtsgoederen die
worden beschermd door de onderscheiden delictsomschrijvingen gelijk. Daarnaast hebben de in
Nederland en Zwitserland verweten gedragingen dezelfde aard en strekking en zijn de tijd
waarop, de plaats waar en de omstandigheden waaronder zij werden verricht dezelfde.

Voor zover het middel is gebaseerd op art. 4 lid 1 van het Zevende Protocol bij het EVRM en de
daarop gebaseerde jurisprudentie van het EHRM stel ik bij de beoordeling daarvan voorop dat
Nederland geen partij is bij het Zevende Protocol. Nog afgezien daarvan blijkt uit de tekst van art.
4 lid 1 Zevende Protocol dat deze bepaling uitsluitend betrekking heeft op een eerdere
onherroepelijke vrijspraak of veroordeling binnen “dezelfde staat”1, zodat de eerdere veroordeling
van de verdachte in Zwitserland sowieso niet binnen het bereik van dit Protocol valt.

Hoewel tegen de verdachte Unierecht ten uitvoer wordt gebracht, doordat de strafbaarstelling van
art. 10:1 Adw is gebaseerd op Verordening (EG) Nr. 1889/2005, is ook art. 50 Handvest EU in deze
zaak niet van toepassing. Art. 50 Handvest EU is immers beperkt tot onherroepelijke vrijspraken of
veroordelingen “in de Unie”2 en Zwitserland behoort niet tot de Europese Unie.3

Dat betekent dat voor de vraag of in onderhavige zaak het ne bis in idem-beginsel is geschonden,
getoetst dient te worden aan art. 68 Sr4 dat als volgt luidt:

“1. Behoudens de gevallen waarin rechterlijke uitspraken voor herziening vatbaar zijn, kan
niemand andermaal worden vervolgd wegens een feit waarover te zijnen aanzien bij gewijsde van
de rechter in Nederland, de Nederlandse Antillen of Aruba onherroepelijk is beslist.

2. Is het gewijsde afkomstig van een andere rechter, dan heeft tegen dezelfde persoon wegens
hetzelfde feit geen vervolging plaats in geval van:

1°. vrijspraak of ontslag van rechtsvervolging;

2°. veroordeling, indien een straf is opgelegd, gevolgd door gehele uitvoering, gratie of verjaring
der straf.

3. Niemand kan worden vervolgd wegens een feit dat te zijnen aanzien in een vreemde staat
onherroepelijk is afgedaan door de voldoening aan een voorwaarde, door de bevoegde autoriteit
gesteld ter voorkoming van strafvervolging.”

Art. 68 Sr heeft uitsluitend betrekking op beslissingen van de strafrechter5 ter zake van hetzelfde
feit en volgens het tweede lid is het ne bis in idem-beginsel ook van toepassing als het gaat om
een strafvonnis van een buitenlandse rechter. Daarbij wordt geen onderscheid gemaakt in welk
land het vonnis gewezen is.6

Bij de beantwoording van de vraag wat onder ‘hetzelfde feit’ in de zin van art. 68 lid 2 Sr moet
worden verstaan, wordt in de jurisprudentie een vergelijking gemaakt tussen de juridische aard
van de feiten (de delicten) en de gedragingen van de verdachte7:

(i) Als de ten laste gelegde feiten niet onder dezelfde delictsomschrijving vallen, zoals in
onderhavige zaak het geval is, zijn de volgende factoren van belang om te beoordelen of het al
dan niet gaat om ‘hetzelfde feit’: (a) de rechtsgoederen ter bescherming waarvan de
onderscheiden delictsomschrijvingen strekken en (b) de strafmaxima die op de betrokken feiten
zijn gesteld. In die strafmaxima komen de aard van het verwijt en de kwalificatie als misdrijf of
overtreding tot uitdrukking.

(ii) Daarbij is niet vereist dat de strekking van de desbetreffende delictsomschrijvingen geheel

4 Bespreking van het middel
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dezelfde is8, zolang deze maar niet wezenlijk uiteenloopt. Kenmerkend voor de Nederlandse
rechtspraak is dat de juridische aard van de feiten, bij de beoordeling of sprake is van ‘hetzelfde
feit’ veel gewicht in de schaal legt.9

(iii) Wat de gedragingen van de verdachte betreft, is het van belang of het bij de ten laste gelegde
feiten om dezelfde gedragingen gaat wat betreft tijd, plaats en omstandigheden waaronder zij
zijn verricht en speelt bovendien de aard en de kennelijke strekking van de gedragingen een rol.

(iv) Of er sprake is van vervolging van ‘hetzelfde feit’ wordt mede bepaald door de
omstandigheden van het geval. Vuistregel is 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.

Uit de overwegingen van het hof kan worden afgeleid dat het hof, met name vanwege de aard en
de kennelijke strekking van de gedragingen, dus op grond van het hiervoor onder (iii) genoemde
criterium, tot het oordeel is gekomen dat het in casu gaat om verschillende feiten in de zin van art.
68 Sr. Dat de aangifteverplichting in het leven is geroepen om het witwassen van crimineel geld
tegen te gaan, beide ten laste gelegde feiten misdrijven zijn en de strafbedreiging niet veel
uiteenloopt, acht het hof kennelijk van ondergeschikte betekenis.

Daarbij betrekt het hof de omstandigheid dat het niet doen van aangifte zowel betrekking kan
hebben op het invoeren van crimineel geld als op het invoeren van legaal geld.

Dus als ik het goed zie, is het hof van oordeel, dat ook al gaat het in het onderhavige geval om
dezelfde gedragingen qua tijd, plaats en omstandigheden, namelijk het in Nederland
binnenbrengen van geld dat de verdachte op 19 juni 2014 op Schiphol bij zich had, het verschil
met witwassen vooral zit in het nalaten van het doen van aangifte van het vervoerde geld. De
vraag die hier moet worden beantwoord is of het oordeel van het hof, alle hiervoor onder 4.4.
genoemde beoordelingsfactoren in aanmerking genomen, juist en/of begrijpelijk is.

Omdat de Hoge Raad geen rangorde heeft aangebracht in de beoordelingsfactoren is de
overvloedige rechtspraak op dit gebied erg casuïstisch, of zoals Reijntjes in een van zijn vele
annotaties bij de arresten over de toepassing van het ne bis in idem-beginsel opmerkt: “er valt
moeilijk een peil op te trekken”.10 Soms ligt de nadruk op de juridische toetsing, en dan weer
spelen de feitelijke componenten een doorslaggevende rol. Ook in de handboeken wordt
onderkend dat bij de toepassing van art. 68 Sr de interpretatie van het feitsbegrip verreweg de
moeilijkste kwestie is.11 Ik realiseer me dan ook dat de beoordeling van de weg waarvoor het hof
heeft gekozen verschillend kan uitpakken.

Uit de overvloedige rechtspraak op dit gebied zouden voor de onderhavige zaak een drietal
voorbeelden als vergelijkingsmateriaal kunnen dienen, omdat daarbij vooral de beoordeling van de
gedragingen van de verdachte centraal staat.

In de eerste plaats wil ik wijzen op een geval waarbij de verdachte zijn bankrekeningnummer ter
beschikking had gesteld aan een derde, hij vervolgens geldbedragen op zijn bankrekening ontving
die afkomstig waren uit door die derde gepleegde internetoplichtingen en hij een deel van deze
geldbedragen voor zichzelf had gehouden. Deze aan de verdachte verweten gedraging was in de
oorspronkelijke tenlastelegging omschreven als medeplegen van of medeplichtigheid aan
oplichting. In de vordering tot wijziging van de tenlastelegging werd meer subsidiair witwassen
toegevoegd. Volgens de Hoge Raad kon oplichting en witwassen ten aanzien van hetzelfde
geldbedrag in dezelfde periode als ‘hetzelfde feit’ worden beschouwd, omdat beide
strafbaarstellingen mede strekken ter bescherming van de integriteit van het financieel
economisch verkeer.12

Hetzelfde oordeelde de Hoge Raad over het oningevuld retourneren van aangiftebiljetten,
aangemerkt als het onjuist doen van aangifte (art. 69 lid 1 AWR) en het niet doen van aangifte
(art. 69 lid 2 AWR). De Hoge Raad nam aan dat “er geen verschil in aard en strekking van de
verweten gedragingen” is.13

In de derde uitspraak die ik hier wil aanhalen, was aan de verdachte ten laste gelegd dat hij, door
een opsporingsambtenaar naar zijn identificerende persoonsgegevens gevraagd, een andere dan
zijn werkelijke naam had opgeven (art. 435 sub 4° Sr). In de vordering tot wijziging van de
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4.9.

tenlastelegging werd de aan de verdachte verweten gedraging omschreven als het opzettelijk en
wederrechtelijk gebruik maken van een niet op de naam van de drager gesteld identiteitsbewijs
(art. 231 lid 2 Sr). De Hoge Raad oordeelde in deze zaak dat, ondanks het grote verschil in
strafmaxima die op de onderscheiden feiten zijn gesteld, hier sprake is van ‘hetzelfde feit’. 14

Daarnaast heb ik heb één, niet gepubliceerd, arrest van de Hoge Raad gevonden van 10 maart
2015, waaraan precies dezelfde feiten ten grondslag lagen als in onderhavige zaak, met dien
verstande dat art. 68 Sr hier aan de orde was in het kader van een wijziging tenlastelegging ex
art. 313 Sv.15 In deze zaak werd op Schiphol bij de verdachte een geldbedrag van in totaal
158.000,00 euro aangetroffen. De verdachte werd vervolgd voor het witwassen van dat
geldbedrag. In hoger beroep werd de tenlastelegging gewijzigd door subsidiair het niet voldoen
aan de aangifteplicht als bedoeld in art. 10:1 Adw ten laste te leggen. In cassatie werd onder
meer geklaagd dat het hof ten onrechte de vordering tot wijziging van de tenlastelegging had
toegewezen, omdat die wijziging de toevoeging van een strafbaar feit behelsde dat niet
‘hetzelfde’ was als bedoeld in art. 313 Sv juncto art. 68 Sr. Omdat het hof het primair ten laste
gelegde witwassen had bewezenverklaard, kwam de Hoge Raad niet toe aan de beoordeling van
de geoorloofdheid van de wijziging van de tenlastelegging en werd het middel op de voet van art.
81 RO afgedaan. Mijn ambtgenoot AG Vegter heeft in zijn aan dit arrest voorafgaande conclusie
met betrekking tot het middel het standpunt ingenomen dat de wijziging van de tenlastelegging
toelaatbaar was omdat er sprake was van ‘hetzelfde feit’ in de zin van art. 68 Sr16:

“36. De aan verdachte verweten gedraging is – kort gezegd – in de tenlastelegging omschreven
als het op 27 augustus 2011 witwassen van een geldbedrag van in totaal € 158.000,- te Schiphol,
gemeente Haarlemmermeer, althans in Nederland, en in de vordering tot wijziging van de
tenlastelegging als het op dezelfde datum en in dezelfde plaats in strijd met art. 3 Verordening
(EG) nr. 1889/2005 (opzettelijk) niet, onvolledig of onjuist doen van aangifte van het vervoeren
van een geldbedrag van € 158.000,- (althans een geldbedrag met een tegenwaarde groter dan €
10.000,-) bij het verlaten van de Gemeenschap. De tenlastelegging is toegesneden op art. 420bis
Sr en de vordering tot wijziging van de tenlastelegging op art. 10:1, vierde of vijfde lid, Algemene
Douanewet.

37. Zowel het verschil in juridische aard van de aan verdachte verweten feiten (te weten
witwassen als bedoeld in art. 420bis Sr en het niet voldoen aan de aangifteplicht als bedoeld in
art. 10:1 Algemene Douanewet) als het verschil tussen de omschreven gedragingen loopt niet
zodanig uiteen dat geen sprake kan zijn van “hetzelfde feit” in de zin van art. 68 Sr.

38. De strafbaarstelling van witwassen beschermt de integriteit van het financiële en economische
verkeer door tegen te gaan dat opbrengsten van misdrijven aan het zicht van justitie worden
onttrokken en daaraan een schijnbaar legale herkomst wordt verschaft. De strafbaarstelling van
de aangifteplicht als bedoeld in art. 3, eerste lid, Verordening (EG) nr. 1889/2005 strekt, zo leid ik
af uit de overwegingen voorafgaand aan voornoemde Verordening, tot controle op liquide
middelen die de Gemeenschap binnenkomen of verlaten ter voorkoming van gebruik van het
financiële stelsel voor het witwassen van geld. Zo bezien strekken de strafbaarstellingen van
witwassen en het niet voldoen aan de aangifteplicht beide mede ter bescherming van de
integriteit van het financiële en economische verkeer. 
Voorts lopen de strafmaxima die op witwassen (vier jaren gevangenisstraf of een geldboete van
de vijfde categorie) en het opzettelijk (de misdrijfvariant) niet voldoen aan de aangifteplicht (vier
jaren gevangenisstraf of een geldboete van de vierde categorie) zijn gesteld, slechts in geringe
mate uiteen. Het Hof heeft, kennelijk oordelend dat de desbetreffende gedragingen dezelfde
geldbedragen betroffen en als één feitencomplex kunnen worden aangemerkt, daarom zonder
blijk te geven van een onjuiste rechtsopvatting de vordering tot wijziging van de tenlastelegging
toegewezen.”

Dan keer ik nu terug naar onderhavige zaak. Ik kan mij goed vinden in de hierboven geciteerde
passage onder kantlijnnummer 38 van de conclusie van mijn ambtgenoot AG Vegter die erin
uitmondt dat zowel het verschil in juridische aard van de aan verdachte verweten feiten, te weten
witwassen als bedoeld in art. 420bis Sr17 en het niet voldoen aan de aangifteplicht als bedoeld in
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4.11.

4.12.

4.13.

4.14.

5.1.

5.2.

5.3.

art. 10:1 Algemene Douanewet18, als het verschil tussen de omschreven gedragingen niet zodanig
uiteen loopt dat geen sprake kan zijn van “hetzelfde feit” in de zin van art. 68 Sr.

In onderhavige zaak blijkt uit de bewijsvoering van het hof dat de verdachte op 19 juni 2014 in
de zogenaamde groene douanedoorgang van aankomsthal 4 op de luchthaven Schiphol, met bij
zich handbagage en een zwarte rolkoffer, werd aangesproken door een douane-ambtenaar en
werd gevraagd of hij iets had aan te geven. Hij antwoordde daarop “no nothing”. Vervolgens is
hem gevraagd zijn bagage te openen en zijn de geldbedragen van 49.600,00 euro en 12.100,00
Zwitserse frank aangetroffen die in beide tenlasteleggingen worden genoemd. Het gaat dus in
essentie bij beide tenlasteleggingen om hetzelfde feitencomplex en dezelfde gedragingen.

Alles bij elkaar genomen meen ik dat de aard en kennelijke strekking van het bij binnenkomst in
Nederland heimelijk voorhanden hebben van een geldbedrag dat uit misdrijf afkomstig is, in de
kern niet afwijkt van het niet voldoen aan de aangifteplicht zodat deze feiten als ‘hetzelfde feit’
zijn aan te merken in de zin van art. 68 Sr. Dat de identieke gedragingen van de verdachte onder
verschillende delictsomschrijvingen vallen – die overigens soortgelijke belangen beschermen – en
dat de verplichting tot het doen van aangifte zowel crimineel als niet-crimineel geld kan betreffen,
doet hieraan niet af. Het is voor de vaststelling of het gaat om ‘hetzelfde feit’ in de zin van art. 68
Sr, immers niet nodig dat de strekking van de verschillende delictsomschrijvingen dezelfde is.19

Dat brengt mij tot de conclusie dat het hof blijk heeft gegeven van een onjuiste rechtsopvatting
ten aanzien van het begrip ‘hetzelfde feit’ in de zin van art. 68 Sr.

Het middel slaagt.

Voor het geval de Hoge Raad mij hierin niet volgt, zal ik ook het tweede middel bespreken.

Het tweede middel komt op tegen het bewezenverklaarde opzet op het niet voldoen aan de
verplichting tot het doen van aangifte bedoeld in art. 3 lid 1 Verordening (EG) nr. 1889/2005 van
feit 2.

De bewezenverklaring van feit 2 luidt als volgt:

“hij op 19 juni 2014 te Schiphol in de gemeente Haarlemmermeer, opzettelijk niet heeft voldaan
aan zijn verplichting tot het doen van aangifte, bedoeld in artikel 3 van de Verordening (EG) NR.
1889/2005 van het Europees Parlement en de Raad van 26 oktober 2005 betreffende de controle
van liquide middelen die de Gemeenschap binnenkomen of verlaten, immers, heeft hij toen en
aldaar geen aangifte gedaan, terwijl hij die Gemeenschap binnenkwam en liquide middelen ten
bedrage van EUR 10.000 of meer vervoerde, te weten (in totaal) 49.600,00 euro en 12.100,00
Zwitserse frank (CHF) (totaalbedrag te weten ongeveer 59.542,00 euro)”

In de aanvulling op het arrest zijn de volgende bewijsmiddelen opgenomen:

“1. Een proces-verbaal van bevindingen en overdracht van 19 juni 2014, in de wettelijke
vorm opgemaakt door de daartoe bevoegde opsporingsambtenaren [verbalisant 1] en
[verbalisant 2] (bijlagenummer AH-001).

Dit proces-verbaal houdt in, voor zover van belang en zakelijk weergegeven, als mededeling van
de verbalisanten (of één van hen):

Op 19 juni 2014 omstreeks 21:05 uur bevonden wij ons gekleed in burger in dienst op de
luchthaven Schiphol, gemeente Haarlemmermeer. Wij waren op dat moment belast met
controlewerkzaamheden van passagiers.

Mij, [verbalisant 1] , passeerde in de zogenaamde groene douanedoorgang van aankomsthal 4 op
de luchthaven Schiphol een voor mij onbekende mannelijke passagier met bij zich een zwarte
rolkoffer. De man liep op het moment van aanspreken in de groene douanedoorgang. Ik
legitimeerde mij als douane-ambtenaar middels het tonen van mijn legitimatiebewijs en ik zei in de
in de Engelse taal: ‘I am Customs”. Vervolgens vroeg ik de man in de Engelse taal waar hij

5 Het tweede middel
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vandaan kwam. De man vertelde mij, in de Engelse taal, dat hij vanuit Zwitserland was
aangekomen. Vervolgens vroeg ik de man in de Engelse taal of hij iets had aan te geven waarop ik
de man in de Engelse taal hoorde zeggen: “No, nothing.” Vervolgens heb ik de man verzocht om
zijn bagage op de daar aanwezige balie te plaatsen en te openen voor een controle. Desgevraagd
overhandigde de man mij een paspoort en een instapkaart. In het door de man aan mij
overhandigde [plaats] paspoort zag ik dat deze voorzien was van een goed gelijkende pasfoto. In
het paspoort zag ik dat de passagier was genaamd: [verdachte] , geboren op [geboortedatum ]
1966 te [geboorteplaats] . Op de door [verdachte] aan mij, [verbalisant 1] , overhandigde
instapkaart zag ik dat [verdachte] zojuist vanuit Genève was aangekomen. Ik, [verbalisant 2] ,
heb mij bij [verbalisant 1] en [verdachte] vervoegd en mij ten overstaan van [verdachte]
gelegitimeerd als douaneambtenaar middels het tonen van mijn douanelegitimatie. Vervolgens zijn
wij samen met de man naar een visitatieruimte van de Douane, gelegen in aankomsthal 4 van de
luchthaven Schiphol, gegaan om alle goederen welke [verdachte] bij zich had te controleren en het
geld te tellen.

Ik, [verbalisant 1] , heb [verdachte] gevraagd om de tas op de tafel te plaatsen en te openen voor
controle. [verdachte] voldeed aan dit verzoek. In een zijvak van de tas zagen wij een aantal
bankbiljetten. Wij hebben [verdachte] gevraagd om al het geld wat hij bij zich had op de tafel te
leggen. Vervolgens heb ik, [verbalisant 1] , het geld uit het zijvak van de voornoemde zwarte tas
gehaald en zag dat het Zwitserse franken betrof.

Vervolgens legde [verdachte] desgevraagd zijn portemonnee op tafel en daar heb ik, [verbalisant
1] , het geld uitgehaald. Tevens heeft [verdachte] een schoudertas op ons verzoek afgedaan.
Nadat wij deze schoudertas hadden geopend zagen wij hierin ook bankbiljetten. Ik, [verbalisant
2] , heb aan [verdachte] gevraagd om zijn jas uit te trekken en aan mij te overhandigen. In de
linker binnenzak van deze jas voelde ik een verdikking. Hierop heb ik vervolgens de binnenzak
geopend en zag hierin een stapel bankbiljetten.

Door ons zijn in totaal de volgende bedragen aangetroffen: 
-Totaal: € 49.775 
-Totaal CHF 12.110

2. Een proces-verbaal van aanhouding, voorgeleiding en overbrenging van de
Belastingdienst/FIOD van 20 juni 2014, in de wettelijke vorm opgemaakt door de daartoe
bevoegde opsporingsambtenaren [verbalisant 3] en [verbalisant 4] (bijlagenummer VERDI-
01).

Dit proces-verbaal houdt in, voor zover van belang en zakelijk weergegeven, als mededeling van
de verbalisanten (of één van hen):

Verdachte 
Achternaam : [verdachte] 
Voornamen : [verdachte] 
Geb. datum/plaats : [geboortedatum ] 1966 te [geboorteplaats] 
Datum, tijdstip en plaats aanhouding
Datum : 19 juni 2014 
Tijdstip : 23.50 uur 
Plaats : Schiphol, aankomsthal 4

Verdenking 
Overtreding van artikel 3 van de Verordening EG nr. 1889/2005, strafbaar gesteld middels artikel
10:1 lid 4 en 5 van de Algemene Douanewet.

Aanleiding

[verdachte] was reizend vanuit Genève naar Amsterdam. Hij wilde de douanebalie via de groene
doorgang verlaten. Desgevraagd verklaarde hij dat hij niets had aan te geven aan de Douane.
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Desgevraagd verklaarde hij in het bezit te zijn van € 6.000. Tijdens de daarop volgende
douanecontrole werd er op diverse plekken nog meer geld aangetroffen. [verdachte] was in het
bezit van € 49.775 en CHF 12.110.

3. De verklaring van de verdachte, afgelegd ter terechtzitting in eerste aanleg van 9 oktober
2017.

Deze verklaring houdt in, voor zover van belang en zakelijk weergegeven:

Het klopt dat ik op 19 juni 2014 op Schiphol was en ik de groene doorgang passeerde. Ik ben
ermee bekend dat grote geldbedragen moeten worden aangegeven.”

De nadere bewijsoverweging van het hof met betrekking tot het opzet op het niet voldoen aan
de aangifteplicht luidt als volgt:

“Bewiisoverweging

De verdachte heeft verklaard dat hij getracht heeft om aangifte te doen van de invoer van het
geldbedrag dat hij bij zich had, maar dat hij geen douanebeambte kon vinden bij wie hij die
aangifte kon doen. Het was al laat op de avond en de aankomsthal was verlaten, aldus de
verdachte. 
Deze verklaring is niet aannemelijk. De verdachte is op donderdagavond omstreeks 21.05 uur
aangesproken door de verbalisanten. Rond die tijd op weekdagen is Schiphol (buiten coronatijd)
nog vol in bedrijf. Dat en waarom dit in deze zaak anders zou zijn geweest, is gesteld noch
gebleken. Ongeloofwaardig is voorts dat er geen douanebeambte te vinden zou zijn geweest. De
verdachte heeft daar bij zijn verhoor door de douane ook niets over verklaard en ook overigens is
niet gebleken dat de verdachte aan enige functionaris heeft gevraagd waar en/of bij wie hij
aangifte kon doen. De verdachte is door de douane aangesproken toen hij de aankomsthal via de
groene doorgang (niets aan te geven) wilde verlaten. Als hij aangifte had willen doen, had hij de
rode doorgang gekozen. De conclusie moet zijn dat hij opzettelijk niet heeft voldaan aan zijn
aangifteplicht.”

Het middel klaagt dat het oordeel van het hof dat de verdachte opzettelijk niet heeft voldaan aan
zijn aangifteplicht onbegrijpelijk is en/of onvoldoende met redenen is omkleed. In de toelichting op
het middel wordt de hierboven weergegeven nadere bewijsoverweging van het hof op drie
onderdelen bestreden.

Ten eerste wordt betwist dat het een feit van algemene bekendheid is dat Schiphol, buiten
coronatijd, op weekdagen rond 21:05 uur ‘nog vol in bedrijf’ is.

Ten tweede wordt betoogd dat het oordeel van het hof dat de verklaring van de verdachte, dat er
geen douanebeambte te vinden zou zijn ongeloofwaardig is, ontoereikend is gemotiveerd. Het hof
heeft hiertoe overwogen dat niet is gebleken dat de verdachte aan enige functionaris heeft
gevraagd waar en/of bij wie hij aangifte kon doen, maar de verdachte heeft zijn verklaring
geadstrueerd met de mededeling dat hij nergens een als zodanig herkenbare persoon heeft
gezien en uit de bewijsmiddelen volgt dat de latere verbalisanten in burger gekleed waren. Gelet
hierop had het hof zijn oordeel nader moeten motiveren.

De derde klacht is dat de overweging van het hof dat de verdachte de groene doorgang koos in
plaats van de rode en dat daaruit zijn opzet op het niet voldoen aan de aangifteplicht zou kunnen
blijken, onbegrijpelijk is gelet op de verklaring van de verdachte dat er geen als zodanig
herkenbare douanebeambten te zien waren.

Vooropgesteld moet worden dat ingevolge art. 339 lid 2 Sv feiten en omstandigheden van
algemene bekendheid geen bewijs behoeven. Een gegeven is van algemene bekendheid als ieder
van de rechtstreeks bij het geding betrokkenen geacht moet worden het gegeven te kennen of
het zonder noemenswaardige moeite uit algemeen toegankelijke bronnen kan achterhalen.20 Bij

6 Beoordeling van het tweede middel

Eerste deelklacht
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7.1.

7.2.

7.3.

dergelijke feiten of omstandigheden gaat het in de regel om gegevens die geen specialistische
kennis veronderstellen en waarvan de juistheid redelijkerwijs niet voor betwisting vatbaar is.21 De
rechter is niet verplicht om een gegeven dat evident van algemene bekendheid is bij het
onderzoek ter terechtzitting ter sprake te brengen. Als echter niet zonder meer duidelijk is of het
gaat om een gegeven van algemene bekendheid, dient de rechter dat gegeven bij de behandeling
ter terechtzitting aan de orde te stellen. Daarmee wordt voorkomen dat de rechter zijn beslissing
(mede) baseert op gegevens die hem buiten het geding ter kennis zijn gekomen en waarvan de
overige bij het geding betrokkenen onkundig zijn gebleven, zodat zij zich daarover ook niet
hebben kunnen uitlaten. Indien bij dat onderzoek op de terechtzitting vervolgens het uitdrukkelijk
onderbouwde standpunt wordt ingenomen dat en waarom het gegeven niet van algemene
bekendheid is, zal de rechter in geval van afwijking van dat standpunt in zijn uitspraak op de voet
van art. 359 lid 2 Sv de redenen dienen op te geven die daartoe hebben geleid.22

Het oordeel van het hof dat Schiphol, buiten coronatijd, op weekdagen rond 21:05 uur nog vol in
bedrijf is, als feit van algemene bekendheid kan worden aangemerkt, getuigt niet van een onjuiste
rechtsopvatting en is toereikend gemotiveerd. Daarbij wijs ik erop dat zonder noemenswaardige
moeite of specialistische kennis via een zoekopdracht op internet is te achterhalen dat Schiphol de
grootste Nederlandse luchthaven is, qua passagiersaantallen een van de drukste luchthavens van
Europa is, de luchthaven 24 uur per dag is geopend en er zowel overdag als ’s nachts wordt
gevlogen. Wat hier ook van zij, schrapping van dit onderdeel uit de nadere bewijsoverweging en
de bewijsvoering tast de bewijsconstructie niet aan. In zoverre heeft de verdachte onvoldoende
rechtens te respecteren belang bij dit onderdeel van het middel en faalt deze klacht.

Tweede en derde klacht

Uit de door het hof gebezigde bewijsmiddelen volgt dat de verdachte op 19 juni 2014 met het
vliegtuig vanuit Genève op de luchthaven Schiphol in Nederland is aangekomen. De verdachte
vervoerde ruim 49.000 euro en ruim 12.000 Zwitserse frank en was ermee bekend dat grote
geldbedragen moeten worden aangegeven. Desalniettemin heeft de verdachte in de aankomsthal
op de luchthaven de zogeheten ‘groene doorgang’ (‘niets aan te geven’) genomen. Na het
passeren van de groene doorgang, is de verdachte aangesproken door een douanebeambte die
zich als zodanig heeft gelegitimeerd. Desgevraagd heeft de verdachte geantwoord dat hij vanuit
Zwitserland was aangekomen, dat hij niets had aan te geven en dat hij 6.000 euro bij zich had. De
verdachte is naar een visitatieruimte gebracht en aldaar gecontroleerd. Hierbij zijn de hierboven
genoemde geldbedragen aangetroffen in de bagage en de portemonnee van de verdachte.

Mijns inziens heeft het hof uit de bewijsmiddelen kunnen afleiden dat de verdachte met het
bewezenverklaarde opzet heeft gehandeld. Dat het, zoals de verdachte heeft verklaard, laat op
de avond was, de aankomsthal verlaten was en hij geen douaneambtenaar kon vinden, ontsloeg
hem niet van zijn plicht om de rode douanedoorgang, te weten de doorgang voor passagiers die
goederen vervoeren die zij moeten aangeven bij de douane, te nemen en (vervolgens) de
douaneambtenaren (desgevraagd) te laten weten dat hij geld had om aan te geven. In plaats
daarvan heeft de verdachte ervoor gekozen om de groene douanedoorgang te nemen en
(vervolgens) op de vraag van de douaneambtenaar of hij iets had om aan te geven, te
antwoorden dat dit niet het geval was. Het oordeel van het hof dat de verdachte opzet heeft
gehad op het niet voldoen aan zijn aangifteplicht acht ik derhalve niet onbegrijpelijk en toereikend
gemotiveerd. Ook in zoverre kan het middel niet tot cassatie leiden.

Het tweede middel faalt in al zijn onderdelen.

Het eerste middel slaagt. Het tweede middel faalt en kan met de 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.

Deze conclusie strekt tot vernietiging van het bestreden arrest en tot terugwijzing van de zaak

7 Conclusie
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naar het gerechtshof Amsterdam, teneinde opnieuw te worden berecht en afgedaan.

De Procureur-Generaal

bij de Hoge Raad der Nederlanden

AG

Art. 4 lid 1 Zevende Protocol luidt: “Niemand wordt opnieuw berecht of gestraft in een strafrechtelijke
procedure binnen de rechtsmacht van dezelfde Staat voor een strafbaar feit waarvoor hij reeds
onherroepelijk is vrijgesproken of veroordeeld overeenkomstig de wet en het strafprocesrecht van die
Staat.”

Art. 50 Handvest EU, PbEU C 364/01 van 18 december 2000, p. 20: “Niemand wordt opnieuw berecht
of gestraft in een strafrechtelijke procedure voor een strafbaar feit waarvoor hij in de Unie reeds
onherroepelijk is vrijgesproken of veroordeeld overeenkomstig de wet.”

Zie in gelijke zin de conclusie van mijn ambtgenoot AG Paridaens d.d. 8 maart 2022,
ECLI:NL:PHR:2022:222 onder 20-21, voorafgaand aan HR 5 april 2022, ECLI:NL:HR:2022:499. De
Hoge Raad deed de zaak af op de voet van art. 81 lid 1 RO.

Waarbij moet worden aangetekend dat ook al heeft Nederland het Zevende Protocol niet
geratificeerd, de rechtspraak van het EHRM met betrekking tot het ne bis in idem-beginsel wel degelijk
invloed heeft op de jurisprudentie van de Hoge Raad met betrekking tot art. 68 Sr. Vgl. bijv. HR 1
februari 2011, ECLI:NL:HR:2011:BM9102, NJ 2011/394 m.nt. Y. Buruma; HR 3 maart 2015,
ECLI:NL:HR:2015:434, NJ 2015/256 m.nt. B.F. Keulen en HR 12 juni 2018, ECLI:NL:HR:2018:901, NJ
2018/388 m.nt. J.M. Reijntjes.

En dus niet op een samenloop van bestuurlijke en strafrechtelijke punitieve sancties, zie HR 3 maart
2015, ECLI:NL:HR:2015:434, NJ 2015/256 m.nt. B.F. Keulen, rov. 4.3.1. Zie ook G.J.M. Corstens, Het
Nederlands strafprocesrecht, bewerkt door M.J. Borgers en T. Kooijmans, Deventer: Wolters Kluwer
2021, p. 208.

Corstens/Borgers & Kooijmans 2021, p. 217.

HR 1 februari 2011, ECLI:NL:HR:2011:BM9102, NJ 2011/394 m.nt. Y. Buruma.

HR 2 november 1999, ECLI:NL:HR:1999:AA3838, NJ 2000/174 m.nt. J. de Hullu.

Zie de voorbeelden genoemd in J. de Hullu, Materieel strafrecht, Deventer: Wolters Kluwer 2021, p.
533-535 en Corstens/Borgers & Kooijmans 2021, p. 211.

Zie de noot van Reijntjes onder 4 bij HR 10 december 2019, ECLI:NL:HR:2019:1929, NJ 2020/54.

Zie de voorbeelden genoemd in De Hullu 2021, p. 534-535 en Corstens/Borgers&Kooijmans 2021, p.
210-212.

HR 26 april 2013, ECLI:NL:HR:2013:BZ8645, NJ 2013/281.

HR 4 februari 2014, ECLI:NL:HR:2014:228, NJ 2014/528 m.nt. J. M. Reijntjes.

HR 10 december 2019, ECLI:NL:HR:2019:1929, NJ 2020/54 m.nt. J.M. Reijntjes.

HR 10 maart 2015, ECLI:NL:HR:2015:1146.

PHR 13 januari 2015, ECLI:NL:PHR:2015:206.

Zie Mul/Van Rijn, in: T&C Strafrecht, art. 420bis Sr, aant. 5 (bijgewerkt tot 1 september 2021).

Zie de preambule van de Verordening en vergelijk in dit verband de Memorie van Toelichting bij de
Uitvoeringswet EG-verordening liquidemiddelencontrole, Kamerstukken II 2006/07, 31004, nr. 3, p. 1.

HR 2 november 1999, ECLI:NL:HR:1999:AA3838, NJ 2000/174 m.nt. J. de Hullu.
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HR 11 januari 2011, ECLI:NL:HR:2011:BP0291, NJ 2011/116 m.nt. P.A.M. Mevis.

HR 29 maart 2016, ECLI:NL:HR:2016:522, NJ 2016/249 m.nt. P.A.M. Mevis. Zie voor voorbeelden van
gegevens die in de rechtspraak als algemeen bekend zijn aangemerkt: Corstens/Borgers & Kooijmans
2021, p. 802-803.

HR 11 januari 2011, ECLI:NL:HR:2011:BP0291, NJ 2011/116 m.nt. P.A.M. Mevis. Zie voorts HR 26 mei
2020, ECLI:NL:HR:2020:916.
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Rechtsgebieden Strafrecht

Bijzondere kenmerken Cassatie

Inhoudsindicatie
Deelneming aan criminele organisatie die zich bezig houdt met illegaal tewerkstellen
van Poolse en Hongaarse werknemers in Duitsland, art. 140.1 Sr. Ontvankelijkheid
OM na veroordeling in Duitsland, ne bis in idem. OM ontvankelijk in vervolging
v.zv. die vervolging verband houdt met door verdachte begane misdrijven die al
voorwerp zijn geweest van een jegens hem uitgevaardigd ‘Strafbefehl’, nu
verdachte in Duitsland is vervolgd en bestraft wegens medeplegen van als
werkgever niet afdragen van sociale verzekeringspremies? In de situatie waarin
verdachte wordt of is vervolgd voor deelneming aan criminele organisatie en
diezelfde verdachte nadien ook wordt vervolgd voor een met zijn deelneming aan
deze criminele organisatie samenhangend concreet delict, kan zo’n tweede
vervolging voor het concrete delict in bijzondere omstandigheden in strijd komen
met het ne bis in idem-beginsel. Daarvan is in de kern genomen sprake indien in de
eerdere vervolging de deelneming van verdachte aan criminele organisatie het
begaan van het concrete delict uit de latere vervolging omvatte (vgl.
ECLI:NL:HR:1996:ZD0583). Wanneer (zoals i.c.) eerste vervolging betrekking
heeft op het door verdachte begaan zijn van een concreet delict en tweede
vervolging het deelnemen aan criminele organisatie betreft, staat ne bis in idem-
beginsel in de weg aan die latere vervolging voor het deelnemen aan criminele
organisatie als die deelneming van verdachte op niets anders betrekking heeft dan
het begaan van het concrete delict waarvoor verdachte al is vervolgd. Hier doet
zich deze situatie niet voor. Volgt verwerping. CAG: anders. Samenhang met 7
andere zaken (uitgesproken op 2-3-2021).

Vindplaatsen Rechtspraak.nl 
SR-Updates.nl 2021-0070 met annotatie van J.H.J. Verbaan 
NJB 2021/993 
RvdW 2021/381 

Uitspraak
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STRAFKAMER

ECLI:NL:HR:2021:387
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3.1

Nummer 19/00603

Datum 23 maart 2021

ARREST

op het beroep in cassatie tegen een arrest van het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden van 30 januari
2019, nummer 21/000027-15, in de strafzaak

tegen

[verdachte],

geboren te [geboorteplaats] op [geboortedatum] 1944,

hierna: de verdachte.

Het beroep is ingesteld door de verdachte. Namens deze heeft M.E. van der Werf, advocaat te
Amsterdam, bij schriftuur cassatiemiddelen 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 beslissingen ter zake van het onder 3 ten laste gelegde en de
strafoplegging, tot terugwijzing van de zaak naar het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden en tot
verwerping van het beroep voor het overige.

De Hoge Raad heeft de klachten over de uitspraak van het hof beoordeeld. De uitkomst hiervan is dat
deze klachten niet kunnen leiden tot vernietiging van die uitspraak. De Hoge Raad hoeft niet te
motiveren waarom hij tot dit oordeel is gekomen. Bij de beoordeling van deze klachten is het namelijk
niet nodig om antwoord te geven op vragen die van belang zijn voor de eenheid of de ontwikkeling
van het recht (zie artikel 81 lid 1 van de Wet op de rechterlijke organisatie).

Het cassatiemiddel klaagt in de kern dat het hof het openbaar ministerie ontvankelijk heeft
verklaard in de vervolging wegens deelneming aan een criminele organisatie, ook voor zover die
vervolging verband houdt met door de verdachte begane misdrijven die al voorwerp zijn geweest
van een jegens hem uitgevaardigd ‘Strafbefehl’.

1 Procesverloop in cassatie

2 Beoordeling van het eerste cassatiemiddel

3 Beoordeling van het tweede cassatiemiddel
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3.2.1 Aan de verdachte is onder 3 tenlastegelegd dat:

“hij op een of meer tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van 1 januari 2006 tot en met 30
mei 2011, in 
- de gemeente(n) Nijmegen en/of Wijchen en/of Heumen en/of Beuningen en/of 's-
Gravenhage en/of Rotterdam en/of elders in Nederland, en/of

- Kranenburg en/of Cottbus en/of Dresden en/of Berlin en/of Waidhaus en/of Nürnberg en/of
Bocholt en/of Kleve en/of Goch en/of Chemnitz en/of elders in Duitsland, en/of

- Gibraltar en/of Stockton on Tees en/of Chesterfield-Derbyshire en/of Cardiff en/of elders in
Groot Brittannië, en/of

- Opole en/of Warscha en/of Szczecin en/of elders in Polen,

tezamen en in vereniging met

- [betrokkene 1] en/of

- [betrokkene 2] en/of

- [medeverdachte 3] en/of

- [medeverdachte 1] en/of

- [A] B.V. en/of

- [B] B.V. en/of

- [C] B.V. en/of

- [D] B.V. en/of

- [R] B.V. en/of

- [S] en/of

- [E] Ltd en/of

- [T] Ltd en/of

- [F] GmbH en/of

- [G] en/of

- [Q] GmbH en/of

- [H] GmbH en/of

- [I] en/of

- [J] GmbH en/of

- [K] GmbH en/of

- [H] GmbH en/of

- [L] GmbH en/of

- [M] GmbH en/of

- [N] Sp.z.o.o. en/of

- [P] Sp.z.o.o. en/of

- [U] en/of

een of een aantal (andere) (buitenlandse) rechtsperso(o)n(en) en/of een of een aantal
(andere) natuurlijk(e) perso(o)n(en),

heeft deelgenomen aan een organisatie, die tot oogmerk heeft het plegen van misdrijven, te
weten onder meer:

- het in Duitsland zonder vergunning uitlenen en/of tewerkstellen van een of meer
perso(o)n(en) met een andere dan de Duitse nationaliteit (hetgeen in Duitsland een misdrijf
is volgens paragraaf 15 van het Gesetz zur Regelung der gewerbsmässigen
Arbeitnehmerüberlassung), en/of

- het (mede)plegen van sociale verzekeringsfraude en/of belastingfraude, bestaande uit het
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3.2.2

3.2.3

3.3.1

niet afdragen van sociale verzekeringspremies en/of belastingen in Nederland en/of
Duitsland, en/of

- het (mede)plegen van (gewoonte) witwassen en/of een of meer ander(e)
misdrijf/misdrijven.”

Het hof heeft het verweer waarop het cassatiemiddel doelt, als volgt samengevat en
verworpen:

“Ontvankelijkheid van het openbaar ministerie

De raadsman heeft zich, overeenkomstig zijn overgelegde pleitaantekeningen, op het
standpunt gesteld dat het openbaar ministerie niet-ontvankelijk dient te worden verklaard in
de strafvervolging voor wat betreft de onder 2 en 3 ten laste gelegde feiten, wegens strijd
met het ne bis in idem beginsel. Hij heeft hiertoe - kort weergegeven - aangevoerd dat aan
verdachte door de Duitse rechter een ‘Strafbefehl’ d.d. 1 september 2014 is uitgevaardigd,
waarbij aan hem een geldboete van € 30.000,- is opgelegd. Tegen dit bevel is vervolgens
verzet ingesteld. Bij besluit van 8 december 2015 heeft het Amtsgericht Dresden beslist om
de hoogte van de opgelegde geldboete te verminderen tot € 5.400,-. Tegen deze uitspraak
van het Amtsgericht is geen rechtsmiddel ingesteld, waardoor die uitspraak op 17 december
2015 onherroepelijk is geworden. De geldboete is inmiddels door verdachte in termijnen
betaald, zoals blijkt uit de overgelegde betalingsstukken.

Uit het strafbevel en het overleveringsverzoek blijkt dat verdachte in Duitsland is vervolgd
voor het uitzenden van personeel zonder vergunning en het niet betalen van sociale
verzekeringspremies in Duitsland. In Nederland wordt hij, voor wat betreft de feiten 2 en 3,
vervolgd voor (gewoonte)witwassen en deelname aan een criminele organisatie.

De feitelijke onderbouwing van de verwijten is in de kern echter dezelfde als in de Duitse
zaak. Zowel de feitelijke handelingen van verdachte als de juridische aard van de feiten
waarvoor hij in Duitsland is vervolgd en in Nederland wordt vervolgd, brengen met zich mee
dat sprake is van hetzelfde feit in de zin van artikel 68 Sr, aldus de raadsman.

Het hof overweegt hieromtrent het volgende. Bij de beantwoording van de vraag of sprake is
van ‘hetzelfde feit’ in de zin van artikel 68 Sr moet rekening gehouden worden met enerzijds
de juridische aard van de feiten en anderzijds de gedragingen van verdachte. Weliswaar
staat het vast dat verdachte door de Duitse rechter onherroepelijk is veroordeeld, maar
deze veroordeling heeft geen betrekking op de onder 2 en 3 ten laste gelegde strafbare
feiten. Het Duitse strafbevel ziet op een veroordeling ter zake van fiscale vergrijpen, terwijl
verdachte onder de feiten 2 en 3 wordt verweten een gewoonte te hebben gemaakt van
witwassen van geldbedragen en deelname aan een criminele organisatie. Daarnaast lopen
de door de verschillende delictsomschrijvingen beschermde rechtsbelangen van de enerzijds
in Nederland en de anderzijds in Duitsland vervolgde feiten uiteen. Het hof is dan ook van
oordeel dat geen sprake is van ‘hetzelfde feit’ in de zin van artikel 68 Sr. Het verweer van de
raadsman wordt verworpen. Het hof verklaart het openbaar ministerie ontvankelijk in de
vervolging ten aanzien van de onder 2 en 3 ten laste gelegde feiten.”

De inhoud van het tegen de verdachte uitgevaardigde ‘Strafbefehl’ als ook de strekking van
de beslissing van het Amtsgericht Dresden die volgde op het door de verdachte ingestelde
verzet tegen dat ‘Strafbefehl’, zijn weergegeven in de conclusie van de advocaat-generaal
onder 8 en 9. Daaruit blijkt dat de verdachte in Duitsland is vervolgd en bestraft wegens –
kort gezegd – het medeplegen van het daar als werkgever niet afdragen van sociale
verzekeringspremies in de periode maart 2006 - oktober 2013.

In de toelichting op het cassatiemiddel wordt een beroep gedaan op een arrest van de Hoge
Raad van 26 november 1996, ECLI:NL:HR:1996:ZD0583. De overwegingen in dat arrest
hebben betrekking op de situatie waarin een verdachte wordt of is vervolgd voor deelneming
aan een criminele organisatie, en diezelfde verdachte nadien ook wordt vervolgd voor een
met zijn deelneming aan deze criminele organisatie samenhangend concreet delict. In
bijzondere omstandigheden kan zo’n tweede vervolging voor het concrete delict in strijd
komen met het ne bis in idem-beginsel. Daarvan is in de kern genomen sprake indien in de
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3.3.2

3.3.3

3.4

4.1

4.2

eerdere vervolging de deelneming van de verdachte aan de criminele organisatie het begaan
van het concrete delict uit de latere vervolging omvatte.

Wanneer, zoals in het onderhavige geval, de eerste vervolging betrekking heeft op het door
de verdachte begaan zijn van een concreet delict en de tweede vervolging het deelnemen
aan een criminele organisatie betreft, staat het ne bis in idem-beginsel in de weg aan die
latere vervolging voor het deelnemen aan een criminele organisatie als die deelneming van
de verdachte op niets anders betrekking heeft dan het begaan van het concrete delict
waarvoor de verdachte al is vervolgd. Het begaan van een concreet delict zal echter slechts
in uitzonderlijke gevallen de deelneming aan een criminele organisatie geheel omvatten.
Artikel 140 Sr heeft immers betrekking op het deelnemen aan een criminele organisatie die
het plegen van misdrijven tot oogmerk heeft. Dat betekent dat het deelnemen door de
verdachte zeker niet noodzakelijkerwijs hoeft te bestaan uit het door hem begaan zijn van
een (enkel) concreet delict, terwijl artikel 140 Sr ook niet meer eist dan dat de organisatie
het oogmerk heeft misdrijven te plegen.

Vervolging wegens het deelnemen aan een criminele organisatie is dus in ieder geval wel
mogelijk indien de tenlastelegging ook ziet op andere deelnemingsgedragingen dan het
begaan zijn van het concrete delict waarvoor de verdachte al is vervolgd en/of op andere
delicten waarop het oogmerk van de organisatie is gericht. Opmerking verdient dat de
eventueel in de eerste vervolging voor het begaan van het concrete delict opgelegde
straffen een voor de straftoemeting relevante omstandigheid kunnen vormen bij een latere
vervolging en veroordeling voor het deelnemen aan een criminele organisatie.

Hier doet zich niet de onder 3.3.2 bedoelde situatie voor. Het cassatiemiddel, dat klaagt over de
ontvankelijkheid van het openbaar ministerie in de vervolging met betrekking tot het deelnemen
aan een organisatie voor zover die organisatie het oogmerk had van het (mede)plegen van het
niet afdragen van sociale verzekeringspremies in Duitsland, faalt daarom.

Het cassatiemiddel klaagt dat in de cassatiefase de redelijke termijn als bedoeld in artikel 6 lid 1
van het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele
vrijheden (hierna: EVRM) is overschreden omdat de stukken te laat door het hof zijn ingezonden.

Het cassatiemiddel is gegrond. Bovendien 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 artikel 6 lid 1 EVRM is overschreden. Dit moet leiden tot
vermindering van de opgelegde gevangenisstraf van vijftien maanden.

De Hoge Raad:

- vernietigt de uitspraak van het hof, maar uitsluitend wat betreft de duur van de opgelegde
gevangenisstraf;

- vermindert deze in die zin dat deze veertien maanden 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. Kuijer, in bijzijn van de waarnemend griffier S.P. Bakker, en uitgesproken ter openbare
terechtzitting van 23 maart 2021.

4 Beoordeling van het derde cassatiemiddel

5 Beslissing
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Rechtsgebieden Strafrecht

Bijzondere kenmerken Cassatie
Beschikking

Inhoudsindicatie
Beschikking penitentiaire kamer hof op vordering OvJ ex art. 37a.7 Sr tot verlenen
van machtiging voor het gebruik t.b.v. rapport van gegevens die multidisciplinaire
commissie elders heeft verkregen over weigerende observandus t.z.v. verdenking
van poging tot moord. OM-cassatie.

HR geeft toetsingskader voor beoordeling vordering. Voor verlenen van de
machtiging is o.g.v. art. 37a.6 Sr in ieder geval vereist dat verdachte wordt
verdacht van misdrijf dat is gericht tegen of gevaar veroorzaakt voor
onaantastbaarheid van het lichaam a.b.i. art. 38e Sr, en dat hof vaststelt dat
verdachte weigert medewerking te verlenen aan enig onderzoek a.b.i. art. 37a.4 Sr.
Bij dit laatstgenoemde oordeel moet in ieder geval zijn voldaan aan (door eisen van
subsidiariteit ingegeven) voorwaarden in art. 1.1.i. Besluit om verdachte te kunnen
aanmerken als ‘weigerende observandus’. Verder volgt uit wetsgeschiedenis dat
beoordeling door hof mede ertoe strekt te waarborgen dat in het voorliggende
geval doorbreking van het medisch beroepsgeheim en de inbreuk op verdachtes
(mede door art. 8 EVRM gewaarborgde) recht op eerbiediging van zijn
persoonlijke levenssfeer, beantwoordt aan eisen van proportionaliteit. I.h.k.v. deze
individuele proportionaliteitstoets moet rechter dus ook beoordelen of doorbreking
van medisch beroepsgeheim wordt gerechtvaardigd door omstandigheden van
concrete geval, waarbij o.m. aandacht kan zijn voor aard en ernst van het tlgd. feit
en omstandigheden waaronder dit is gepleegd, wat overigens bekend is over
(persoon van) verdachte en inhoud van rapport van multidisciplinaire commissie.
Omvang van de motiveringsplicht ter zake is mede afhankelijk van wat door OM
en verdediging wordt aangevoerd.

Hof heeft in afwijzende beschikking dit toetsingskader niet miskend.

HR merkt op dat voor behandeling door hof van vordering moet worden
aangesloten bij art. 21-25 Sv over behandeling door raadkamer, v.zv. daarvan niet
wordt afgeweken in art. 37a.6-37a.9 Sr. Dit brengt o.m. mee dat behandeling niet
in openbaar plaatsvindt en beschikking niet in openbaar wordt uitgesproken.

HR merkt verder op dat, hoewel geen voorschrift is opgenomen over termijn
instellen cassatieberoep door verdachte, moet worden aangenomen dat wetgever
niet van andere termijn heeft willen uitgaan dan termijn van 14 dagen die o.g.v. art.

ECLI:NL:HR:2022:1200
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446.2 Sv geldt voor OM. Termijn vangt aan na in art. 37a.8 Sr bedoelde
schriftelijke mededeling van de beschikking aan verdachte.

Volgt verwerping.

Vindplaatsen Rechtspraak.nl 
SR-Updates.nl 2022-0161 

Uitspraak

HOGE RAAD DER NEDERLANDEN

STRAFKAMER

Nummer 22/00630 B

Datum 13 september 2022

BESCHIKKING

op het beroep in cassatie tegen een beschikking van het gerechtshof ArnhemLeeuwarden,
penitentiaire kamer, van 3 februari 2022, nummer P 21/420, op een vordering als bedoeld in artikel
37a lid 7 van het Wetboek van Strafrecht, in de zaak

van

[verdachte],

geboren te [geboorteplaats] op [geboortedatum] 1998,

hierna: de verdachte.

Het beroep is ingesteld door het openbaar ministerie. Het heeft bij schriftuur een cassatiemiddel
voorgesteld. De schriftuur is aan deze beschikking gehecht en maakt daarvan deel uit.

De advocaat-generaal T.N.B.M. Spronken heeft geconcludeerd tot verwerping van het cassatieberoep.

1 Procesverloop in cassatie
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2.2.1

2.2.2

2.1 Het cassatiemiddel klaagt over de afwijzing door het hof van de vordering van de officier van
justitie als bedoeld in artikel 37a lid 7 van het Wetboek van Strafrecht (hierna: Sr). Het voert
daartoe onder meer aan dat het hof het toepasselijke toetsingskader heeft miskend en dat de
afwijzing van de vordering niet zonder meer begrijpelijk is.

In cassatie kan van het volgende worden uitgegaan. De multidisciplinaire commissie bedoeld
in artikel 37a leden 6 en 9 Sr heeft op last van de officier van justitie een advies uitgebracht
over de aanwezigheid en de bruikbaarheid van persoonsgegevens van de verdachte
betreffende een mogelijke gebrekkige ontwikkeling of ziekelijke stoornis van de
geestvermogens van de verdachte. Het advies houdt in dat dergelijke persoonsgegevens
aanwezig zijn. De officier van justitie heeft vervolgens een vordering als bedoeld in artikel
37a lid 7 Sr gedaan om deze persoonsgegevens te kunnen doen gebruiken ten behoeve van
een rapport of advies over de persoonlijkheid van de verdachte. De penitentiaire kamer van
het hof heeft die vordering afgewezen.

De beschikking van het hof houdt onder meer het volgende in:

“Verloop van de zaak

Verdachte wordt ervan verdacht op 11 mei 2020 in Drachten [slachtoffer] in de rug te hebben
gestoken. Dit is tenlastegelegd als primair poging moord, subsidiair poging doodslag, meer
subsidiair zware mishandeling, al dan niet met voorbedachten rade, en meest subsidiair
poging zware mishandeling, al dan niet met voorbedachten rade. Verdachte is op 3
september 2020 aangehouden en verblijft sindsdien in voorlopige hechtenis op grond van
het primair tenlastegelegde. Hij ontkent alle beschuldigingen.

Verdachte weigert in gesprek te gaan met psychiater [betrokkene 1] tijdens het
trajectconsult van 28 oktober 2020. Onder dreiging van plaatsing in het Pieter Baan Centrum
(PBC) spreekt hij op 18 november 2020 alsnog met [betrokkene 1]. Die adviseert een triple-
onderzoek door een psychiater, psycholoog en milieuonderzoeker.

De deskundigen [betrokkene 2], [betrokkene 3] en [betrokkene 4], aan wie dit triple-
onderzoek was opgedragen, rapporteren in januari 2021 dat verdachte iedere medewerking
aan het onderzoek heeft geweigerd, niet naar de gespreksruimte wilde komen en ook niet
wilde deelnemen aan een videogesprek. Zij adviseren opname in het PBC.

Op 10 maart 2021 beslist de rechtbank dat een onderzoek naar de geestvermogens van
verdachte wordt ingesteld en dat verdachte daartoe ter observatie zal worden overgebracht
naar het PBC.

Verdachte verblijft van 15 juni tot 28 juli 2021 in het PBC op een afdeling voor moeilijk
onderzoekbare te observeren personen (observandi). Uit de rapportage van 7 september
2021 blijkt dat verdachte zijn medewerking aan het onderzoek heeft geweigerd. Daardoor
verkregen de psychiater en de psycholoog nauwelijks informatie uit eigen gesprekken.
Evenmin werd test- en neuropsychologisch en medisch onderzoek verricht. Wel werd
gesproken met enkele leden van het sociale netwerk van verdachte. Hij weigerde echter
machtigingen te tekenen, zodat geen schriftelijke informatie kon worden ontvangen van
diverse instellingen.

De deskundigen [betrokkene 5], arts in opleiding tot psychiater, onder supervisie van
[betrokkene 6], psychiater, en [betrokkene 7], GZ-psycholoog, concluderen dat het door de
beperkingen in het onderzoek niet mogelijk is geweest een volledig diagnostisch onderzoek
uit te voeren en de vraagstelling niet volledig kan worden beantwoord. Alle beschikbare
informatie in ogenschouw nemende achten zij het waarschijnlijk dat er bij verdachte sprake
is van een gebrekkige ontwikkeling van de geestvermogens, maar dat het gedifferentieerd
vaststellen van een diagnose niet mogelijk is. Zij hebben sterke vermoedens dat er bij

2 Beoordeling van het cassatiemiddel
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betrokkene sprake is van een lichte verstandelijke beperking. Een antisociale of een andere
persoonlijkheidsstoornis kan op grond van het onderzoek niet worden vastgesteld, maar er
bestaan wel aanwijzingen voor een bedreigde ontwikkeling van verdachtes persoonlijkheid.
Ten slotte kan er minimaal gesproken worden van cannabismisbruik, maar een ernstiger
vorm van middelengebruik, namelijk afhankelijkheid van cannabis, kan niet worden
uitgesloten.

Om te kunnen bepalen of er bij verdachte sprake is van een ziekelijke stoornis en/of
gebrekkige ontwikkeling van de geestvermogens is volgens de deskundigen aanvullende
informatie nodig. Zij zijn ervan overtuigd dat deze informatie in ieder geval deels voorhanden
is bij een aantal instanties waarvan verdachte volgens het milieuonderzoek begeleiding of
behandeling zou hebben ontvangen. Omdat verdachte zijn medewerking weigert, kan deze
informatie niet door deze instanties worden verstrekt, maar kennisneming daarvan zou
hoogstwaarschijnlijk leiden tot een beantwoording van de vraagstelling naar de diagnostiek.

De officier van justitie gelast bij brief van 12 oktober 2021 de voorzitter van de
Adviescommissie hem te adviseren over de aanwezigheid en de bruikbaarheid van
persoonsgegevens betreffende een mogelijke gebrekkige ontwikkeling of ziekelijke stoornis
van de geestvermogens van verdachte.

De Adviescommissie vraagt vervolgens bij de in de last genoemde behandelaren een afschrift
op van het dossier met betrekking tot de behandeling van betrokkene. Volgens het advies
van 23 november 2021 heeft de commissie van vier van deze behandelaren dit afschrift
ontvangen, in totaal 45 unieke documenten. Daarvan acht de Adviescommissie dertien
stukken vanuit medisch en psychologisch perspectief bruikbaar voor het opstellen van een
rapportage. Van ieder document heeft de Adviescommissie nader omschreven welke soort
bruikbare informatie het bevat.

(...)

Toepasselijke procesregels

Het hof overweegt dat artikel 37a, achtste lid, van het Wetboek van Strafrecht (Sr) slechts
een beperkte regeling bevat van de procedure die moet leiden tot de beslissing van het hof
over de vordering van de officier van justitie. Deze bepaling draagt het hof op de verdachte
te horen en maakt het mogelijk de voorzitter van de Adviescommissie te horen. Verder dient
het hof van zijn beslissing schriftelijk mededeling te doen aan de verdachte.

In aanvulling hierop zijn naar het oordeel van het hof echter ook de wettelijke bepalingen
over de behandeling door de raadkamer van toepassing op deze procedure, voor zover
daarvan niet wordt afgeweken in artikel 37a Sr. Het gaat hier immers om het nemen van een
beslissing door een rechterlijk college waarvoor niet is voorgeschreven dat die op de
terechtzitting wordt genomen of daar ambtshalve wordt genomen (artikel 21, eerste lid, van
het Wetboek van Strafvordering (Sv)).

Het hof ziet in de parlementaire geschiedenis van de totstandkoming van artikel 37a, achtste
lid, Sr geen aanwijzingen dat de wetgever de toepasselijkheid van de raadkamerprocedure
beoogde uit te sluiten. Daarbij dient te worden vermeld dat het oorspronkelijke ontwerp van
deze regeling voorzag in een procedure bij de rechter-commissaris in strafzaken bij de
rechtbanken (Tweede Kamer 2012-2013, 32398, nr. 19). Eerst bij amendement is het oordeel
over de vordering van de officier van justitie gelegd bij deze kamer van dit hof (Tweede
Kamer 20122013, 32398, nr. 23). Evenmin dwingt de systematiek van artikel 37a Sr of de
aard van de procedure tot het buiten toepassing laten van artikel 21, eerste lid, Sv. De
voorschriften van de raadkamerprocedure bieden juist aanvullende waarborgen voor de
verdachte en voor de kwaliteit van de beslissing.
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De regeling ter doorbreking van het medische beroepsgeheim

Artikel 37a Sr voorziet, kort gezegd, in de mogelijkheid de maatregel van
terbeschikkingstelling op te leggen. Een van de voorwaarden voor oplegging is dat bij de
verdachte tijdens het begaan van het feit waarvoor de maatregel kan worden opgelegd een
gebrekkige ontwikkeling of ziekelijke stoornis van de geestvermogens bestond (artikel 37a,
eerste lid onder 1°, Sr). Voor onder andere het oordeel over dit punt, laat de rechter zich een
met redenen omkleed, gedagtekend en ondertekend advies overleggen van ten minste twee
gedragsdeskundigen van verschillende disciplines, waaronder een psychiater, die de
verdachte hebben onderzocht (artikel 37a, derde lid, Sr). De eis geldt echter niet wanneer de
verdachte weigert medewerking te verlenen aan het onderzoek dat voor dit advies moet
worden verricht, de zogenoemde weigerende observandus (artikel 37a, vierde lid, Sr).

Bij de Wet van 24 januari 2018 tot vaststelling van een Wet forensische zorg en daarmee
verband houdende wijzigingen in diverse andere wetten (Wet forensische zorg) (Stb. 2018,
38) is artikel 37a Sr aangevuld met een procedure die het onder strikte voorwaarden
mogelijk maakt aan de deskundigen die over verdachte rapporteren, gegevens over de
verdachte te verstrekken die afkomstig zijn van artsen en gedragsdeskundigen. Deze
wetswijziging is in werking getreden op 28 november 2019. Op die datum en daarna is
artikel 37a Sr nog door enkele andere wetten gewijzigd. (...)

Geval waarin de regeling kan worden toegepast

Naar het oordeel van het hof is voldaan aan de voorwaarden van 37a, zesde lid, Sr
waaronder de officier van justitie een last kan geven aan de voorzitter van de
Adviescommissie. Het hof heeft in dit geval geen reden om voor de beoordeling van de
vordering uit te gaan van een andere verdenking dan degene waarvoor de rechtbank
ernstige bezwaren heeft aangenomen, te weten poging tot moord. Dit is een misdrijf dat
gericht is tegen of gevaar veroorzaakt voor de onaantastbaarheid van het lichaam als
bedoeld in artikel 38e Sr. Op grond van de omstandigheden die hiervoor zijn weergegeven
bij het verloop van de zaak, concludeert het hof dat verdachte heeft geweigerd mee te
werken aan enig onderzoek als bedoeld in artikel 37a, vierde lid, Sr. Eveneens heeft hij
geweigerd medewerking te verlenen aan de verstrekking door derden van
persoonsgegevens betreffende een mogelijke gebrekkige ontwikkeling of ziekelijke stoornis
van de geestvermogens.

Verder is voldaan aan de in het verlengde hiervan in artikel 1.1, aanhef en onder i, sub a,
Bagwo (de Hoge Raad begrijpt: Besluit adviescommissie gegevensverstrekking weigerende
observandi) gestelde eis dat verdachte op grond van een bevel als bedoeld in het Wetboek
van Strafvordering, in dit geval artikel 317 Sv, ter observatie opgenomen is geweest in een
inrichting tot klinische observatie bestemd.

(...)

Opgevraagde gegevens

Het hof verwerpt het verweer van verdachte dat de Adviescommissie van enkele instanties
geen dossier had mogen opvragen en dat ook om enkele nader aangeduide stukken niet
had mogen worden verzocht. Artikel 37a, zesde lid, Sr beperkt de bevoegdheid van de
Adviescommissie om persoonsgegevens op te vragen niet tot persoonsgegevens
betreffende de gezondheid. Het kan ook om andere persoonsgegevens gaan. Verder kunnen
deze gegevens niet alleen bij artsen, maar ook bij gedragsdeskundigen worden opgevraagd.
Volgens artikel 1.1, aanhef en onder a, van het Bagwo valt ook een rechtspersoon onder de
definitie van een behandelaar waar een dossier kan worden opgevraagd. De Nota van
Toelichting bij het Bagwo (blz. 26) stelt hierover:

Indien een behandelend arts of gedragsdeskundige niet bij naam bekend is, wordt het
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verzoek tot verstrekking van het dossier gericht tot de instelling waar de weigerende
observandus is behandeld of de zorgaanbieder die de weigerende observandus heeft
behandeld. Om die reden omvat de definitie van «de behandelaar» tevens de rechtspersoon
bij wie het dossier wordt opgevraagd. In het geval dat het dossier bij een rechtspersoon
wordt opgevraagd wijzigt uiteraard niet dat uiteindelijk een dossier van een arts of
gedragsdeskundige wordt opgevraagd.

Desgevraagd heeft de voorzitter van de Adviescommissie in raadkamer nader toegelicht dat
bij alle instanties, oftewel rechtspersonen, die een dossier aan de commissie hebben
verstrekt, verdachte hetzij werd begeleid en/of behandeld door een team met een
gedragsdeskundige als (regie)behandelaar, hetzij door een gedragsdeskundige is
onderzocht.

Het hof heeft geen reden aan te nemen dat tussen verdachte en de gedragsdeskundige
geen geneeskundige behandelovereenkomst was gesloten of dat geen dossier is
opgemaakt als bedoeld in artikel 7:454 van het Burgerlijk Wetboek. Anders dan verdachte
heeft aangevoerd, maakt van dit dossier ook deel uit informatie die de behandelaar buiten
de patiënt om te weten komt en informatie die anderen over de patiënt aan de behandelaar
verstrekken (zie ook de in 2021 algemeen beschikbaar gestelde richtlijn 'Omgaan met
medische gegevens’ van de Artsenfederatie KNMG, paragraaf 1.3).

Bruikbaarheid van de gegevens

Verdachte heeft betwist dat enkele van de gegevens die in het advies van de
Adviescommissie worden genoemd, bruikbaar zijn voor het opstellen van een rapport over
het bestaan van een stoornis of gebrekkige ontwikkeling van de geestvermogens. Deze
gegevens zouden hetzij te oud zijn, hetzij slechts iets kunnen zeggen over een
zorgaanvraag en niet over een eventuele stoornis. Verdachte heeft verder opgemerkt dat hij
niet beschikt over de stukken die worden genoemd in het advies van de commissie. Het
advies had volgens hem een nadere motivering dienen te bevatten van de conclusie dat
documenten bruikbaar zijn, met een omschrijving van de inhoud van de documenten.

Het hof verwerpt dit betoog. De voorzitter van de Adviescommissie heeft desgevraagd
toegelicht dat ook oudere gegevens van belang kunnen zijn voor de rapporteurs omdat dit
inzicht geeft in de ontwikkeling die verdachte al dan niet heeft doorgemaakt. Ook de zorg die
aan verdachte mogelijk is verleend, kan een aanwijzing zijn voor het bestaan van een
stoornis of gebrekkige ontwikkeling. Artikel 2.9, eerste lid, aanhef en onder c, van het Bagwo
noemt dit expliciet als een gegeven dat in de motivering van het advies van de commissie
kan worden genoemd.

Verdachte heeft verder geen inhoudelijk verweer gevoerd dat het hof noodzaakte tot een
nader onderzoek naar de bruikbaarheid van de gegevens. Het hof heeft verdachte gewezen
op de mogelijkheid de door de commissie in het advies genoemde stukken zelf op te vragen
bij de betreffende behandelaars. Verdachte heeft hieraan echter geen consequenties
verbonden.

Proportionaliteit

Verdachte heeft aangevoerd dat de verstrekking van bepaalde gegeven niet proportioneel
is. Daarbij heeft hij een beroep gedaan op artikel 8 EVRM.

(...)

Uit de rechtspraak van het Europese Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) volgt dat
artikel 8 EVRM ook bescherming biedt tegen de openbaarmaking van medische gegevens,
waaronder gegevens over de geestelijke gezondheid. Die laatste zijn naar hun aard zeer

1104



gevoelige privégegevens, ongeacht of ze duiden op een bepaalde diagnose. De reden voor
deze bescherming is niet alleen gelegen in de bescherming van de persoonlijke levenssfeer
van de betrokkene, maar ook in het waarborgen van het vertrouwen in medische
professionals en de gezondheidszorg in het algemeen. Bij het ontbreken van deze
bescherming zouden degenen die medische hulp nodig hebben ervan kunnen worden
weerhouden noodzakelijke medische hulp in te roepen of de voor de behandeling
noodzakelijke gegevens te verstrekken (o.a. EHRM 27 februari 2018, nr. 66490/09, ro. 93 &
94 (Mocküte tegen Litouwen)). Ook in de rechtspraak van de Hoge Raad is tot uitdrukking
gebracht dat de bescherming van de vertrouwelijkheid van medische gegevens deze
belangen dient (o.a. Hoge Raad 27 mei 2008, ECLI:NL:HR:2008:BC1369).

Het hof stelt vast dat op grond van de regeling van artikel 37a Sr het medisch
beroepsgeheim op verschillende momenten kan worden doorbroken doordat zonder
toestemming van de verdachte gegevens uit zijn medisch dossier worden verstrekt aan
derden die niet bij de behandeling betrokken zijn. Om te beginnen is er de verstrekking aan
de Adviescommissie. Daarna worden gegevens genoemd in het advies van de commissie.
Hoewel daarin de inhoud van de bruikbaar geachte stukken niet wordt weergegeven, blijkt
daar wel uit dat verdachte bij bepaalde instanties in behandeling is geweest of zorg heeft
ontvangen en dat bepaalde onderzoeken zijn gedaan. Ook deze gegevens vallen onder het
medisch beroepsgeheim (zie ook de eerdergenoemde paragraaf in de KNMG-richtlijn). Het hof
is in deze beschikking dan ook, waar mogelijk, terughoudend met het meer specifiek noemen
van deze gegevens. In het geval het hof een machtiging verleent, worden deze gegevens
vervolgens verstrekt aan de deskundigen die over verdachte dienen te rapporteren. Deze
gegevens kunnen uitsluitend worden gebruikt voor een rapport of advies over de
persoonlijkheid van de verdachte. Er moet echter ernstig rekening mee worden gehouden
dat de gegevens in dit rapport of advies worden weergegeven ter onderbouwing van de
conclusies van de deskundigen, deze gegevens vervolgens op een openbare zitting zullen
worden besproken en daarna in een in het openbaar uitgesproken vonnis of arrest zullen
worden weergegeven ter onderbouwing van het oordeel van de rechter. De wet bevat geen
waarborgen om dit te voorkomen of beperken.

(...)

Uit artikel 8 EVRM en het stelsel van de wet, zoals toegelicht in de parlementaire
geschiedenis, volgt dat het hof dient te beoordelen of de doorbreking van het medisch
beroepsgeheim ook in het individuele geval proportioneel is, dat wil zeggen wordt
gerechtvaardigd door een dwingende eis in het algemeen belang. Naar het oordeel van het
hof dienen daartoe alle omstandigheden van het geval te worden betrokken, zoals de aard
en de ernst van het feit waarvan de verdachte wordt verdacht (in ieder geval een
zogenoemd geweldsmisdrijf), de omstandigheden waaronder het feit is gepleegd, de voor
de vordering tot verstrekking aangevoerde gronden, de reden voor de weigering tot
medewerking aan het onderzoek, het advies van de commissie, de aard en beschreven
inhoud van de in het advies genoemde gegevens alsmede de visie van de verdachte hierop,
aanwijzingen dat bij de verdachte sprake is van een stoornis die nader onderzoek vergt en
aanwijzingen voor het gevaar dat de verdachte een strafbaar feit zal begaan.

Bij die beoordeling dient te worden betrokken dat, zoals hiervoor uiteengezet en anders dan
in de parlementaire geschiedenis is betoogd, de aan de rapporteurs verstrekte gegevens
ook buiten de kring van de Adviescommissie en de rapporteurs openbaar kunnen worden.
Zodra deze gegevens in een rapport voor de strafrechter worden verwerkt zijn de gegevens
immers kenbaar. Dit is een verschil met het aangehaalde arrest van het EHRM van 25 februari
1997 (Z. tegen Finland) waarin belang werd gehecht aan waarborgen om de medische
gegevens geheim te houden (ro. 103 en 107). Verder is in deze zaak de noodzaak voor de
doorbreking van het medisch beroepsgeheim gevonden in het onderzoek naar gepleegde
strafbare feiten en de vervolging van de daders (ro. 97). Doorbreking van het

1105



2.3.1

beroepsgeheim op grond van artikel 37a Sr vindt zijn reden in het minder concrete en minder
acute belang van het voorkomen van een toekomstig strafbaar feit door oplegging van de
maatregel van terbeschikkingstelling, terwijl nog niet is vastgesteld dat aan de voorwaarden
voor oplegging is voldaan. Dat wordt juist onderzocht. Dit dient te worden meegewogen in
het oordeel of verstrekking van de persoonsgegevens ook in het individuele geval
proportioneel is.

Bij het antwoord op de vraag of een dwingende eis in het algemeen belang bestaat, komt
daarom ook betekenis toe aan omstandigheden die tot het oordeel kunnen leiden dat een
zodanige noodzaak bestaat tot het onderzoeken van het bestaan van een stoornis, met het
oog op het opleggen van een maatregel ter bescherming van anderen en ter vermindering
van recidive, dat doorbreking van het medisch beroepsgeheim gerechtvaardigd is. Het hof
wijst er in dit verband op dat artikel 1.1, onder i, aanhef, Bagwo onder een weigerende
observandus de verdachte verstaat ten aanzien van wie de rechter al oplegging van een
terbeschikkingstelling met verpleging van overheidswege overweegt.

In de voorliggende zaak heeft het hof in de reden voor de weigering van medewerking aan
het onderzoek en in de aard en beschreven inhoud van de bruikbaar geachte documenten,
geen bijzondere redenen gevonden voor toewijzing of afwijzing van de vordering. Enerzijds
stelt het hof vast dat het PBC-rapport aanwijzingen bevat dat bij verdachte sprake is van
een ziekelijke stoornis of gebrekkige ontwikkeling van de geestvermogens. Verder heeft de
verdenking betrekking op een ernstig geweldsmisdrijf, namelijk poging moord. Anderzijds
overweegt het hof, zonder af te willen doen aan de gevolgen die het feit heeft gehad voor
het slachtoffer, dat geen sprake is van een voltooid levensdelict. Verder is het delict niet
gepleegd onder bijzondere omstandigheden. Het PBC-rapport bevat geen overwegingen
over het recidivegevaar dat uitgaat van verdachte. Het hof stelt vast dat het uittreksel uit de
justitiële documentatie van verdachte geen eerdere zware geweldsmisdrijven vermeldt. Uit
dit uittreksel volgt ook dat verdachte, vergeleken met de populatie van personen met een
terbeschikkingstelling, relatief oud was toen hij voor het eerst in aanraking kwam met
justitie.

Alles afwegende is het hof van oordeel dat in het onderhavige geval niet een zodanige
noodzaak tot het onderzoeken van het bestaan van een ziekelijke stoornis of gebrekkige
ontwikkeling van de geestvermogens en evenmin anderszins een dwingende eis in het
algemeen belang bestaat, dat de inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van verdachte en
de met doorbreking van het medisch beroepsgeheim gepaard gaande schade aan het
vertrouwen in de medische stand gerechtvaardigd is.”

Artikel 37a Sr luidt als volgt:

“1. Indien de veiligheid van anderen, dan wel de algemene veiligheid van personen of
goederen dat eist, kan de rechter gelasten dat een verdachte ter beschikking wordt gesteld
indien hij tot het oordeel komt dat:

1°. bij de verdachte tijdens het begaan van het feit gebrekkige ontwikkeling of ziekelijke
stoornis van de geestvermogens bestond; en

2°. het door hem begane feit een misdrijf is waarop naar de wettelijke omschrijving een
gevangenisstraf van vier jaar of meer is gesteld dan wel behoort tot een van de misdrijven
omschreven in de artikelen 132, 285, eerste lid, 285b, en 395 van het Wetboek van
Strafrecht, 175, tweede lid, onderdeel b, of derde lid in verbinding met het eerste lid,
onderdeel b, van de Wegenverkeerswet 1994, en 11, tweede lid, van de Opiumwet.

2. Bij toepassing van het vorige lid kan de rechter afzien van het opleggen van straf, ook
indien hij oordeelt dat het feit wel aan de verdachte kan worden toegerekend.

3. Ten behoeve van het oordeel, bedoeld in het eerste lid, doet de rechter een met redenen
omkleed, gedagtekend en ondertekend advies overleggen van ten minste twee
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gedragsdeskundigen van verschillende disciplines, waaronder een psychiater, die de
betrokkene hebben onderzocht. Zodanig advies dient door de gedragsdeskundigen
gezamenlijk dan wel door ieder van hen afzonderlijk te zijn uitgebracht. Indien dit advies
eerder dan een jaar voor de aanvang van de terechtzitting is gedagtekend, kan de rechter
hiervan slechts gebruik maken met instemming van het openbaar ministerie en de verdachte.
Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kunnen nadere regels worden gesteld over
dit advies.

4. Het derde lid blijft buiten toepassing, indien de betrokkene weigert medewerking te
verlenen aan het onderzoek dat ten behoeve van het advies moet worden verricht. Voor
zover mogelijk rapporteren de gedragsdeskundigen gezamenlijk dan wel een ieder van hen
afzonderlijk over de reden van de weigering. De rechter doet zich zoveel mogelijk een ander
advies of rapport overleggen dat hem over de wenselijkheid of noodzakelijkheid van een last
als bedoeld in het eerste lid kan voorlichten en aan de totstandkoming waarvan de
betrokkene wel bereid is om medewerking te verlenen.

5. Bij het geven van een last als bedoeld in het eerste lid neemt de rechter in aanmerking de
inhoud van de overige adviezen en rapporten die over de persoonlijkheid van de verdachte
zijn uitgebracht, alsmede de ernst van het begane feit of de veelvuldigheid van
voorafgegane veroordelingen wegens misdrijf.

6. Indien betrokkene verdacht wordt van een misdrijf dat gericht is tegen of gevaar
veroorzaakt voor de onaantastbaarheid van het lichaam als bedoeld in artikel 38e van het
Wetboek van Strafrecht en hij weigert medewerking te verlenen aan enig onderzoek als
bedoeld in het vierde lid kan de officier van justitie de voorzitter van de multidisciplinaire
commissie, bedoeld in het negende lid, gelasten dat die commissie aan hem een advies
uitbrengt over de aanwezigheid en de bruikbaarheid van persoonsgegevens betreffende
een mogelijke gebrekkige ontwikkeling of ziekelijke stoornis van de geestvermogens van
betrokkene, ten aanzien waarvan de verdachte niet bereid is om medewerking te verlenen
aan de verstrekking. De leden van de multidisciplinaire commissie zijn bevoegd
persoonsgegevens, waaronder persoonsgegevens betreffende de gezondheid, op te vragen
van artsen en gedragsdeskundigen en daarvan kennis te nemen. Op een verzoek van de
multidisciplinaire commissie is de arts of gedragsdeskundige verplicht de persoonsgegevens
van betrokkene aan de multidisciplinaire commissie te verstrekken. De multidisciplinaire
commissie brengt uiterlijk 30 dagen na de last, bedoeld in de eerste volzin, gemotiveerd
advies uit aan de officier van justitie over de aanwezigheid en bruikbaarheid van de
persoonsgegevens in relatie tot de aanwezigheid van een gebrekkige ontwikkeling of
ziekelijke stoornis van de geestvermogens tijdens het begaan van het feit. Van een last,
bedoeld in de eerste volzin, doet de officier van justitie mededeling aan de verdachte, onder
medezending van het advies van de multidisciplinaire commissie.

7. De persoonsgegevens van betrokkene die aan de multidisciplinaire commissie zijn
verstrekt, kunnen uitsluitend worden gebruikt ten behoeve van een rapport of advies als
bedoeld in het vijfde lid. Voor de toepassing van de eerste volzin behoeft de officier van
justitie een schriftelijke machtiging, op diens vordering te verlenen door de penitentiaire
kamer. Bij deze vordering legt de officier van justitie het advies van de multidisciplinaire
commissie over. Indien de officier van justitie, op basis van het advies van de
multidisciplinaire commissie, afziet van het doen van een vordering, doet hij hiervan
mededeling aan de verdachte en de commissie. In dit artikel wordt onder penitentiaire kamer
verstaan: de meervoudige kamer, bedoeld in artikel 67 van de Wet op de rechterlijke
organisatie, in de samenstelling, bedoeld in het derde lid van dat artikel.

8. Alvorens te beslissen, hoort de penitentiaire kamer de verdachte. De penitentiaire kamer
kan de voorzitter van de multidisciplinaire commissie horen. De penitentiaire kamer doet
schriftelijk mededeling van zijn beslissing aan de verdachte. De gegevens blijven onder de
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2.3.3

multidisciplinaire commissie, totdat de penitentiaire kamer een onherroepelijke beslissing
heeft genomen. Indien de penitentiaire kamer machtiging verleent voor het gebruik van de
persoonsgegevens, verstrekt de voorzitter van de multidisciplinaire commissie onverwijld de
persoonsgegevens aan de gedragsdeskundigen, bedoeld in het vierde lid. Binnen negentig
dagen na een onherroepelijke afwijzende beslissing van de penitentiaire kamer of een
mededeling van de officier van justitie aan de commissie dat geen vordering wordt gedaan
als bedoeld in het zesde lid, worden de persoonsgegevens betreffende de gezondheid van
betrokkene die de commissie onder zich heeft, vernietigd. Tegen de beschikking van de
penitentiaire kamer staat voor het openbaar ministerie of de verdachte beroep in cassatie
open. De artikelen 446 tot en met 448 van het Wetboek van Strafvordering zijn van
overeenkomstige toepassing.

9. Onze Minister stelt een multidisciplinaire commissie in die tot taak heeft te adviseren over
de aanwezigheid en de bruikbaarheid van persoonsgegevens betreffende de gezondheid.
De multidisciplinaire commissie bestaat uit een tweetal artsen, onder wie een psychiater, een
gedragsdeskundige en een tweetal juristen. De voorzitter van de commissie is een arts, die
tevens psychiater is. Bij algemene maatregel van bestuur worden regels gesteld over de
werkwijze, de geheimhouding, en de besluitvorming van de multidisciplinaire commissie,
alsmede over de gegevens in het advies.”

In artikel 1.1, aanhef en onder i., van het Besluit adviescommissie gegevensverstrekking
weigerende observandi (hierna: het Besluit) is gedefinieerd onder welke voorwaarden de
verdachte kan worden aangemerkt als een weigerende observandus ten aanzien van wie de
multidisciplinaire commissie haar in artikel 37a lid 6 Sr omschreven bevoegdheden kan
uitoefenen. Artikel 1.1, aanhef en onder i., van het Besluit luidt:

“In dit besluit wordt verstaan onder:

(...)

de weigerende observandus: een verdachte van een misdrijf, dat gericht is tegen of gevaar
veroorzaakt voor de onaantastbaarheid van het lichaam als bedoeld in artikel 38e van de
wet, ten aanzien van wie de rechter toepassing van artikel 37b van het Wetboek van
Strafrecht overweegt en die:

a) op grond van een bevel als bedoeld in het Wetboek van Strafvordering ter observatie
opgenomen is geweest in een psychiatrisch ziekenhuis of een inrichting tot klinische
observatie bestemd,

b) weigert medewerking te verlenen aan enig onderzoek als bedoeld in het vierde lid van
artikel 37a van de wet, en

c) niet bereid is om medewerking te verlenen aan de verstrekking van persoonsgegevens
betreffende een mogelijke gebrekkige ontwikkeling of ziekelijke stoornis van zijn
geestvermogens.”

De geschiedenis van de totstandkoming van artikel 37a leden 6 tot en met 9 Sr houdt onder
meer het volgende in:

- de toelichting op de tweede nota van wijziging:

“De regeling is met grote waarborgen omkleed, onder meer door de toetsing van de
commissie, de rechterlijke toets en het feit dat de gegevens zijn afgeschermd en onder de
geheimhouding van de leden van de commissie vallen, totdat de rechter een machtiging
geeft. Bij een onherroepelijke afwijzende beslissing van de rechter-commissaris worden de
gegevens vernietigd.

(...)

De regeling wordt niet standaard toegepast, maar slechts ingezet als ultimum remedium. In
alle gevallen wordt eerst getracht de medewerking van de verdachte te verkrijgen, dan wel
op een alternatieve wijze voldoende zicht op de geestvermogens van de verdachte te
krijgen om een rapportage op te kunnen stellen. De persoonsgegevens betreffende de
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gezondheid van de verdachte worden enkel gevorderd in het geval een verdachte weigert
medewerking te verlenen aan enig onderzoek en eveneens weigert om toestemming te
verlenen voor de verstrekking van persoonsgegevens betreffende zijn gezondheid, terwijl
evenmin sprake is van bruikbare rapporten of adviezen die in een eerdere strafzaak over
hem zijn opgemaakt. Met andere woorden, het betreft uitsluitend die gevallen waarin de
vordering van de gegevens noodzakelijk is om vast te kunnen stellen of de verdachte ten
tijde van het begaan van het misdrijf leed aan een geestesstoornis, omdat een andere -
voor de verdachte minder ingrijpende - wijze om dit vast te stellen door zijn eigen toedoen
ontbreekt. Aan het subsidiariteitvereiste is daarmee voldaan. Gezien het grote belang dat
met de regeling wordt gediend en de waarborgen waarmee deze is omkleed, afgezet tegen
de zeer beperkte kring van personen waarbinnen de persoonsgegevens betreffende de
gezondheid van de verdachte gedeeld worden, voldoet de regeling tevens in algemene zin
aan het proportionaliteitsvereiste. Door de rechterlijke toets is tevens geborgd dat een
rapportage over de geestvermogens van de weigerende observant met gebruikmaking van
gevorderde medische gegevens enkel tot stand zal komen wanneer dit ook in het individuele
voorliggende geval proportioneel wordt geacht.”

(Kamerstukken II 2012/13, 32398, nr. 19, p. 17, 21.)

- de memorie van antwoord aan de Eerste Kamer:

“Het op grond van de voorgestelde regeling inzake weigerende observandi vorderen en
verwerken van persoonsgegevens betreffende de gezondheid van de verdachte zonder zijn
toestemming is aan te merken als een inmenging in diens recht op eerbiediging van zijn
privéleven. Wij zijn evenwel van oordeel dat wij tot een zorgvuldige regeling zijn gekomen,
die aan de daaraan te stellen eisen voldoet en dat deze inmenging in het privéleven
mitsdien gerechtvaardigd is.

(...)

Voor wat betreft de subsidiariteit van de maatregel merken wij op dat de regeling niet
automatisch wordt toegepast ten aanzien van alle verdachten die weigeren mee te werken
aan de pro Justitia-rapportage. Het vorderen van eerdere persoonsgegevens betreffende de
gezondheid betreft een ultimum remedium. In alle gevallen wordt eerst getracht de
medewerking van de verdachte te verkrijgen en vervolgens wordt bezien of op een andere
wijze voldoende zicht op de geestvermogens van de verdachte kan worden verkregen om
een rapportage op te kunnen stellen. Dat kan een intensivering van de observatie
betekenen, of het gebruik van rapporten of adviezen die in een eerdere strafzaak over
betrokkene zijn opgemaakt. Uitsluitend wanneer dit allemaal geen soelaas biedt en
betrokkene evenmin toestemming geeft voor de verstrekking van eerdere medische
gegevens, kan de officier van justitie besluiten dat het noodzakelijk is dat op basis van de
voorgestelde regeling gegevens worden gevorderd. Het betreft dus uitsluitend gevallen
waarin een andere - voor de verdachte minder ingrijpende - wijze om een mogelijke stoornis
vast te stellen door zijn eigen toedoen ontbreekt. Aan het subsidiariteitvereiste is dan ook
voldaan.

Mede bezien in het licht van de positieve verplichting om maatregelen te treffen om ernstige
geweldsmisdrijven te voorkomen en de beoordelingsmarge die aan de nationale wetgever
toekomt, is aan het proportionaliteitsvereiste eveneens voldaan. Zoals in het kader van de
noodzakelijkheid al uiteen is gezet, is het belang dat met de regeling wordt gediend groot.
De regeling is voorts met afdoende waarborgen omkleed. Dit afgezet tegen het beperkt
aantal misdrijven waarbij de regeling - als ultimum remedium - kan worden toegepast, het
beperkte doel waarvoor de gegevens mogen worden gebruikt (enkel het vaststellen van de
aanwezigheid van een geestesstoornis) en de zeer beperkte kring van personen
waarbinnen de persoonsgegevens worden gedeeld, maakt dat de regeling in algemene zin
voldoet aan het proportionaliteitsvereiste. Met betrekking tot de proportionaliteit in het
individuele geval merken we op dat het vorderen van gegevens betreffende de gezondheid
en het verwerken van deze gegevens in een rapportage op grond van deze regeling niet
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standaard wordt toegepast. De regeling bevat verschillende beslismomenten waarop wordt
bezien of het vorderen en de verdere verwerking van de gegevens in het voorliggende geval
is aangewezen. Wanneer een verdachte van een misdrijf waarvoor ongemaximeerde tbs met
dwangverpleging zou kunnen worden opgelegd weigert om mee te werken aan enige
rapportage, een rapportage niet anderszins kan worden opgesteld en de verdachte weigert
om toestemming te geven voor het verstrekken van medische gegevens, kan de officier van
justitie ertoe besluiten de multidisciplinaire commissie opdracht te geven die gegevens op
basis van de voorgestelde regeling te vorderen. De multidisciplinaire commissie beoordeelt
vervolgens of er relevante gegevens aanwezig en bruikbaar zijn en op basis van het advies
van die commissie beslist de officier van justitie of hij de penitentiaire kamer van het
gerechtshof Arnhem-Leeuwarden zal verzoeken om een machtiging af te geven om de
gegevens ter beschikking te stellen aan de rapporteurs. Of de gegevens ook daadwerkelijk
beschikbaar worden gesteld, is aan het gerechtshof of eventueel na cassatieberoep aan de
Hoge Raad. Bij die beslissing weegt het advies van de multidisciplinaire commissie zwaar
mee. Bovendien wordt de verdachte door het gerechtshof gehoord en kan ook de voorzitter
van de multidisciplinaire commissie gehoord worden. Totdat onherroepelijk op het verzoek is
beslist, blijven de gegevens onder de commissie. Voorafgaand aan de feitelijke verstrekking
van de gegevens aan de gedragsrapporteurs zijn in de regeling mitsdien voor verschillende
instanties de nodige afwegingsmomenten opgenomen. Dat het gebruik van de gevorderde
gegevens voor de rapportage ook in het individuele geval proportioneel is, is geborgd door
de rechterlijke toets. De rechter weegt daarbij per individueel geval het belang van het
gebruik van de eerdere gegevens door de rapporteurs af tegen het belang van de
vertrouwelijkheid van medische gegevens, waarbij hij het advies van de multidisciplinaire
commissie omtrent de aanwezigheid en bruikbaarheid van gegevens zwaar laat meewegen.

(...)

Nu wij een zeer zorgvuldige procedure met afdoende waarborgen voor de verdachte hebben
ontwikkeld, achten wij het proportioneel om hiervoor het medisch beroepsgeheim te
doorbreken.

(...)

De penitentiaire kamer beslist vervolgens op basis van het advies van de commissie en alle
andere relevante feiten en omstandigheden van het individuele geval op het verzoek van de
officier van justitie.”

(Kamerstukken I 2012/13, 32398, F, p. 13-14, 17-20 en 24.)

Met de invoering van artikel 37a leden 6 tot en met 9 Sr, in samenhang met het Besluit, heeft
de wetgever willen voorzien in een met waarborgen omgeven regeling, waarin in specifieke
gevallen het medisch beroepsgeheim kan worden doorbroken met als doel de rechter inzicht
te geven in de vraag of tijdens het begaan van het feit bij de verdachte een gebrekkige
ontwikkeling of ziekelijke stoornis van de geestvermogens bestond. Lid 7 van die bepaling
vereist onder meer dat de penitentiaire kamer van het hof machtiging verleent om, kort
gezegd, de persoonsgegevens die de multidisciplinaire commissie heeft verkregen te
gebruiken bij een op te stellen rapport of advies over de persoonlijkheid van de verdachte.

Voor het verlenen van de machtiging is op grond van artikel 37a lid 6 Sr in ieder geval vereist
dat de verdachte wordt verdacht van een misdrijf dat is gericht tegen of gevaar veroorzaakt
voor de onaantastbaarheid van het lichaam als bedoeld in artikel 38e Sr, en dat het hof
vaststelt dat de verdachte weigert medewerking te verlenen aan enig onderzoek als
bedoeld in artikel 37a lid 4 Sr. Bij dit laatstgenoemde oordeel moet in ieder geval zijn voldaan
aan de - door eisen van subsidiariteit ingegeven - voorwaarden in artikel 1.1, aanhef en
onder i., van het Besluit om de verdachte te kunnen aanmerken als ‘weigerende
observandus’.

Verder volgt uit de hiervoor weergegeven wetsgeschiedenis dat de beoordeling door het hof
mede ertoe strekt te waarborgen dat in het voorliggende geval de doorbreking van het
medisch beroepsgeheim en de inbreuk op verdachtes - mede door artikel 8 van het Europees
Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden
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2.5

2.6

2.7

2.8

2.9

gewaarborgde - recht op eerbiediging van zijn persoonlijke levenssfeer, beantwoordt aan de
eisen van proportionaliteit. In het kader van deze individuele proportionaliteitstoets moet de
rechter dus ook beoordelen of de doorbreking van het medisch beroepsgeheim wordt
gerechtvaardigd door de omstandigheden van het concrete geval, waarbij onder meer
aandacht kan zijn voor de aard en de ernst van het tenlastegelegde feit en de
omstandigheden waaronder dit is gepleegd, wat overigens bekend is over (de persoon van)
de verdachte, en de inhoud van het rapport van de multidisciplinaire commissie. De omvang
van de motiveringsplicht ter zake is mede afhankelijk van wat door het openbaar ministerie
en de verdediging wordt aangevoerd.

In deze zaak heeft het hof met zijn hiervoor weergegeven overwegingen het onder 2.4.2 en 2.4.3
weergegeven toetsingskader niet miskend. De overwegingen van het hof die erop neerkomen dat
na het verlenen van een machtiging de persoonsgegevens van de verdachte (indirect) openbaar
kunnen worden tijdens de behandeling ter terechtzitting van de hoofdzaak, en dat op het moment
van zijn beslissing niet vaststaat of zal zijn voldaan aan de voorwaarden die de wet stelt aan het
opleggen van de maatregel van terbeschikkingstelling, kon het hof zonder blijk te geven van een
onjuiste rechtsopvatting betrekken bij zijn beoordeling of in dit geval aan het
proportionaliteitsvereiste is voldaan. Mede gelet op de overige omstandigheden van het
tenlastegelegde feit en (de persoon van) de verdachte die het hof in aanmerking heeft genomen,
is zijn beslissing ook niet onbegrijpelijk. De omstandigheden dat het ging om een verdenking van
poging tot moord en het hof beschikte over rapporten die aanwijzingen bevatten dat bij de
verdachte sprake is van een ziekelijke stoornis of een gebrekkige ontwikkeling van zijn
geestvermogens, brengen niet noodzakelijk mee dat de verstrekking van medische gegevens
gerechtvaardigd zou zijn.

Het cassatiemiddel is in zoverre tevergeefs voorgesteld.

De Hoge Raad heeft ook de verder in het cassatiemiddel aangevoerde klachten over de uitspraak
van het hof beoordeeld. De uitkomst hiervan is dat ook deze klachten niet kunnen leiden tot
vernietiging van die uitspraak. De Hoge Raad hoeft niet te motiveren waarom hij tot dit oordeel is
gekomen. Bij de beoordeling van deze klachten is het namelijk niet nodig om antwoord te geven
op vragen die van belang zijn voor de eenheid of de ontwikkeling van het recht (zie artikel 81 lid 1
van de Wet op de rechterlijke organisatie).

Opmerking verdient nog het volgende. Voor de behandeling door het hof van de vordering als
bedoeld in artikel 37a lid 7 Sr moet, zoals in de kern ook het hof heeft overwogen, worden
aangesloten bij de artikelen 21 tot en met 25 van het Wetboek van Strafvordering (hierna: Sv)
over behandeling door de raadkamer, voor zover daarvan niet wordt afgeweken in artikel 37a
leden 6 tot en met 9 Sr. Dit brengt onder meer mee dat de behandeling van de vordering niet in
het openbaar plaatsvindt en de beschikking van het hof niet in het openbaar wordt uitgesproken
(vgl. HR 1 oktober 2019, ECLI:NL:HR:2019:1410, rechtsoverweging 2.3, met betrekking tot artikel
24 lid 1 Sv in verbinding met artikel 22 lid 1 Sv).

Wat betreft de termijn voor het instellen van cassatieberoep door de verdachte tegen de
beschikking van het hof merkt de Hoge Raad verder het volgende op. Hoewel noch in artikel 37a Sr
noch in enige andere bepaling een voorschrift is opgenomen over die termijn, moet worden
aangenomen dat de wetgever voor de verdachte niet van een andere termijn heeft willen uitgaan
dan de termijn van veertien dagen die op grond van artikel 446 lid 2 Sv geldt voor het openbaar
ministerie. De termijn van veertien dagen voor de verdachte vangt aan na de in artikel 37a lid 8 Sr
bedoelde schriftelijke mededeling van de beschikking van het hof aan de verdachte.

De Hoge Raad verwerpt het beroep.

Deze beschikking is gegeven door de vice-president V. van den Brink als voorzitter, en de raadsheren

3 Beslissing
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Y. Buruma, A.L.J. van Strien, J.C.A.M. Claassens en A.E.M. Röttgering, in bijzijn van de waarnemend
griffier H.J.S. Kea, en uitgesproken ter openbare terechtzitting van 13 september 2022.
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Zaaknummer 22/00630

Formele relaties Conclusie: ECLI:NL:PHR:2022:563 

Rechtsgebieden Strafrecht

Bijzondere kenmerken Cassatie
Beschikking

Inhoudsindicatie
Beschikking penitentiaire kamer hof op vordering OvJ ex art. 37a.7 Sr tot verlenen
van machtiging voor het gebruik t.b.v. rapport van gegevens die multidisciplinaire
commissie elders heeft verkregen over weigerende observandus t.z.v. verdenking
van poging tot moord. OM-cassatie.

HR geeft toetsingskader voor beoordeling vordering. Voor verlenen van de
machtiging is o.g.v. art. 37a.6 Sr in ieder geval vereist dat verdachte wordt
verdacht van misdrijf dat is gericht tegen of gevaar veroorzaakt voor
onaantastbaarheid van het lichaam a.b.i. art. 38e Sr, en dat hof vaststelt dat
verdachte weigert medewerking te verlenen aan enig onderzoek a.b.i. art. 37a.4 Sr.
Bij dit laatstgenoemde oordeel moet in ieder geval zijn voldaan aan (door eisen van
subsidiariteit ingegeven) voorwaarden in art. 1.1.i. Besluit om verdachte te kunnen
aanmerken als ‘weigerende observandus’. Verder volgt uit wetsgeschiedenis dat
beoordeling door hof mede ertoe strekt te waarborgen dat in het voorliggende
geval doorbreking van het medisch beroepsgeheim en de inbreuk op verdachtes
(mede door art. 8 EVRM gewaarborgde) recht op eerbiediging van zijn
persoonlijke levenssfeer, beantwoordt aan eisen van proportionaliteit. I.h.k.v. deze
individuele proportionaliteitstoets moet rechter dus ook beoordelen of doorbreking
van medisch beroepsgeheim wordt gerechtvaardigd door omstandigheden van
concrete geval, waarbij o.m. aandacht kan zijn voor aard en ernst van het tlgd. feit
en omstandigheden waaronder dit is gepleegd, wat overigens bekend is over
(persoon van) verdachte en inhoud van rapport van multidisciplinaire commissie.
Omvang van de motiveringsplicht ter zake is mede afhankelijk van wat door OM
en verdediging wordt aangevoerd.

Hof heeft in afwijzende beschikking dit toetsingskader niet miskend.

HR merkt op dat voor behandeling door hof van vordering moet worden
aangesloten bij art. 21-25 Sv over behandeling door raadkamer, v.zv. daarvan niet
wordt afgeweken in art. 37a.6-37a.9 Sr. Dit brengt o.m. mee dat behandeling niet
in openbaar plaatsvindt en beschikking niet in openbaar wordt uitgesproken.

HR merkt verder op dat, hoewel geen voorschrift is opgenomen over termijn
instellen cassatieberoep door verdachte, moet worden aangenomen dat wetgever
niet van andere termijn heeft willen uitgaan dan termijn van 14 dagen die o.g.v. art.

ECLI:NL:HR:2022:1200
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446.2 Sv geldt voor OM. Termijn vangt aan na in art. 37a.8 Sr bedoelde
schriftelijke mededeling van de beschikking aan verdachte.

Volgt verwerping.

Vindplaatsen Rechtspraak.nl 
SR-Updates.nl 2022-0161 

Uitspraak

HOGE RAAD DER NEDERLANDEN

STRAFKAMER

Nummer 22/00630 B

Datum 13 september 2022

BESCHIKKING

op het beroep in cassatie tegen een beschikking van het gerechtshof ArnhemLeeuwarden,
penitentiaire kamer, van 3 februari 2022, nummer P 21/420, op een vordering als bedoeld in artikel
37a lid 7 van het Wetboek van Strafrecht, in de zaak

van

[verdachte],

geboren te [geboorteplaats] op [geboortedatum] 1998,

hierna: de verdachte.

Het beroep is ingesteld door het openbaar ministerie. Het heeft bij schriftuur een cassatiemiddel
voorgesteld. De schriftuur is aan deze beschikking gehecht en maakt daarvan deel uit.

De advocaat-generaal T.N.B.M. Spronken heeft geconcludeerd tot verwerping van het cassatieberoep.

1 Procesverloop in cassatie
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2.2.1

2.2.2

2.1 Het cassatiemiddel klaagt over de afwijzing door het hof van de vordering van de officier van
justitie als bedoeld in artikel 37a lid 7 van het Wetboek van Strafrecht (hierna: Sr). Het voert
daartoe onder meer aan dat het hof het toepasselijke toetsingskader heeft miskend en dat de
afwijzing van de vordering niet zonder meer begrijpelijk is.

In cassatie kan van het volgende worden uitgegaan. De multidisciplinaire commissie bedoeld
in artikel 37a leden 6 en 9 Sr heeft op last van de officier van justitie een advies uitgebracht
over de aanwezigheid en de bruikbaarheid van persoonsgegevens van de verdachte
betreffende een mogelijke gebrekkige ontwikkeling of ziekelijke stoornis van de
geestvermogens van de verdachte. Het advies houdt in dat dergelijke persoonsgegevens
aanwezig zijn. De officier van justitie heeft vervolgens een vordering als bedoeld in artikel
37a lid 7 Sr gedaan om deze persoonsgegevens te kunnen doen gebruiken ten behoeve van
een rapport of advies over de persoonlijkheid van de verdachte. De penitentiaire kamer van
het hof heeft die vordering afgewezen.

De beschikking van het hof houdt onder meer het volgende in:

“Verloop van de zaak

Verdachte wordt ervan verdacht op 11 mei 2020 in Drachten [slachtoffer] in de rug te hebben
gestoken. Dit is tenlastegelegd als primair poging moord, subsidiair poging doodslag, meer
subsidiair zware mishandeling, al dan niet met voorbedachten rade, en meest subsidiair
poging zware mishandeling, al dan niet met voorbedachten rade. Verdachte is op 3
september 2020 aangehouden en verblijft sindsdien in voorlopige hechtenis op grond van
het primair tenlastegelegde. Hij ontkent alle beschuldigingen.

Verdachte weigert in gesprek te gaan met psychiater [betrokkene 1] tijdens het
trajectconsult van 28 oktober 2020. Onder dreiging van plaatsing in het Pieter Baan Centrum
(PBC) spreekt hij op 18 november 2020 alsnog met [betrokkene 1]. Die adviseert een triple-
onderzoek door een psychiater, psycholoog en milieuonderzoeker.

De deskundigen [betrokkene 2], [betrokkene 3] en [betrokkene 4], aan wie dit triple-
onderzoek was opgedragen, rapporteren in januari 2021 dat verdachte iedere medewerking
aan het onderzoek heeft geweigerd, niet naar de gespreksruimte wilde komen en ook niet
wilde deelnemen aan een videogesprek. Zij adviseren opname in het PBC.

Op 10 maart 2021 beslist de rechtbank dat een onderzoek naar de geestvermogens van
verdachte wordt ingesteld en dat verdachte daartoe ter observatie zal worden overgebracht
naar het PBC.

Verdachte verblijft van 15 juni tot 28 juli 2021 in het PBC op een afdeling voor moeilijk
onderzoekbare te observeren personen (observandi). Uit de rapportage van 7 september
2021 blijkt dat verdachte zijn medewerking aan het onderzoek heeft geweigerd. Daardoor
verkregen de psychiater en de psycholoog nauwelijks informatie uit eigen gesprekken.
Evenmin werd test- en neuropsychologisch en medisch onderzoek verricht. Wel werd
gesproken met enkele leden van het sociale netwerk van verdachte. Hij weigerde echter
machtigingen te tekenen, zodat geen schriftelijke informatie kon worden ontvangen van
diverse instellingen.

De deskundigen [betrokkene 5], arts in opleiding tot psychiater, onder supervisie van
[betrokkene 6], psychiater, en [betrokkene 7], GZ-psycholoog, concluderen dat het door de
beperkingen in het onderzoek niet mogelijk is geweest een volledig diagnostisch onderzoek
uit te voeren en de vraagstelling niet volledig kan worden beantwoord. Alle beschikbare
informatie in ogenschouw nemende achten zij het waarschijnlijk dat er bij verdachte sprake
is van een gebrekkige ontwikkeling van de geestvermogens, maar dat het gedifferentieerd
vaststellen van een diagnose niet mogelijk is. Zij hebben sterke vermoedens dat er bij

2 Beoordeling van het cassatiemiddel
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betrokkene sprake is van een lichte verstandelijke beperking. Een antisociale of een andere
persoonlijkheidsstoornis kan op grond van het onderzoek niet worden vastgesteld, maar er
bestaan wel aanwijzingen voor een bedreigde ontwikkeling van verdachtes persoonlijkheid.
Ten slotte kan er minimaal gesproken worden van cannabismisbruik, maar een ernstiger
vorm van middelengebruik, namelijk afhankelijkheid van cannabis, kan niet worden
uitgesloten.

Om te kunnen bepalen of er bij verdachte sprake is van een ziekelijke stoornis en/of
gebrekkige ontwikkeling van de geestvermogens is volgens de deskundigen aanvullende
informatie nodig. Zij zijn ervan overtuigd dat deze informatie in ieder geval deels voorhanden
is bij een aantal instanties waarvan verdachte volgens het milieuonderzoek begeleiding of
behandeling zou hebben ontvangen. Omdat verdachte zijn medewerking weigert, kan deze
informatie niet door deze instanties worden verstrekt, maar kennisneming daarvan zou
hoogstwaarschijnlijk leiden tot een beantwoording van de vraagstelling naar de diagnostiek.

De officier van justitie gelast bij brief van 12 oktober 2021 de voorzitter van de
Adviescommissie hem te adviseren over de aanwezigheid en de bruikbaarheid van
persoonsgegevens betreffende een mogelijke gebrekkige ontwikkeling of ziekelijke stoornis
van de geestvermogens van verdachte.

De Adviescommissie vraagt vervolgens bij de in de last genoemde behandelaren een afschrift
op van het dossier met betrekking tot de behandeling van betrokkene. Volgens het advies
van 23 november 2021 heeft de commissie van vier van deze behandelaren dit afschrift
ontvangen, in totaal 45 unieke documenten. Daarvan acht de Adviescommissie dertien
stukken vanuit medisch en psychologisch perspectief bruikbaar voor het opstellen van een
rapportage. Van ieder document heeft de Adviescommissie nader omschreven welke soort
bruikbare informatie het bevat.

(...)

Toepasselijke procesregels

Het hof overweegt dat artikel 37a, achtste lid, van het Wetboek van Strafrecht (Sr) slechts
een beperkte regeling bevat van de procedure die moet leiden tot de beslissing van het hof
over de vordering van de officier van justitie. Deze bepaling draagt het hof op de verdachte
te horen en maakt het mogelijk de voorzitter van de Adviescommissie te horen. Verder dient
het hof van zijn beslissing schriftelijk mededeling te doen aan de verdachte.

In aanvulling hierop zijn naar het oordeel van het hof echter ook de wettelijke bepalingen
over de behandeling door de raadkamer van toepassing op deze procedure, voor zover
daarvan niet wordt afgeweken in artikel 37a Sr. Het gaat hier immers om het nemen van een
beslissing door een rechterlijk college waarvoor niet is voorgeschreven dat die op de
terechtzitting wordt genomen of daar ambtshalve wordt genomen (artikel 21, eerste lid, van
het Wetboek van Strafvordering (Sv)).

Het hof ziet in de parlementaire geschiedenis van de totstandkoming van artikel 37a, achtste
lid, Sr geen aanwijzingen dat de wetgever de toepasselijkheid van de raadkamerprocedure
beoogde uit te sluiten. Daarbij dient te worden vermeld dat het oorspronkelijke ontwerp van
deze regeling voorzag in een procedure bij de rechter-commissaris in strafzaken bij de
rechtbanken (Tweede Kamer 2012-2013, 32398, nr. 19). Eerst bij amendement is het oordeel
over de vordering van de officier van justitie gelegd bij deze kamer van dit hof (Tweede
Kamer 20122013, 32398, nr. 23). Evenmin dwingt de systematiek van artikel 37a Sr of de
aard van de procedure tot het buiten toepassing laten van artikel 21, eerste lid, Sv. De
voorschriften van de raadkamerprocedure bieden juist aanvullende waarborgen voor de
verdachte en voor de kwaliteit van de beslissing.
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De regeling ter doorbreking van het medische beroepsgeheim

Artikel 37a Sr voorziet, kort gezegd, in de mogelijkheid de maatregel van
terbeschikkingstelling op te leggen. Een van de voorwaarden voor oplegging is dat bij de
verdachte tijdens het begaan van het feit waarvoor de maatregel kan worden opgelegd een
gebrekkige ontwikkeling of ziekelijke stoornis van de geestvermogens bestond (artikel 37a,
eerste lid onder 1°, Sr). Voor onder andere het oordeel over dit punt, laat de rechter zich een
met redenen omkleed, gedagtekend en ondertekend advies overleggen van ten minste twee
gedragsdeskundigen van verschillende disciplines, waaronder een psychiater, die de
verdachte hebben onderzocht (artikel 37a, derde lid, Sr). De eis geldt echter niet wanneer de
verdachte weigert medewerking te verlenen aan het onderzoek dat voor dit advies moet
worden verricht, de zogenoemde weigerende observandus (artikel 37a, vierde lid, Sr).

Bij de Wet van 24 januari 2018 tot vaststelling van een Wet forensische zorg en daarmee
verband houdende wijzigingen in diverse andere wetten (Wet forensische zorg) (Stb. 2018,
38) is artikel 37a Sr aangevuld met een procedure die het onder strikte voorwaarden
mogelijk maakt aan de deskundigen die over verdachte rapporteren, gegevens over de
verdachte te verstrekken die afkomstig zijn van artsen en gedragsdeskundigen. Deze
wetswijziging is in werking getreden op 28 november 2019. Op die datum en daarna is
artikel 37a Sr nog door enkele andere wetten gewijzigd. (...)

Geval waarin de regeling kan worden toegepast

Naar het oordeel van het hof is voldaan aan de voorwaarden van 37a, zesde lid, Sr
waaronder de officier van justitie een last kan geven aan de voorzitter van de
Adviescommissie. Het hof heeft in dit geval geen reden om voor de beoordeling van de
vordering uit te gaan van een andere verdenking dan degene waarvoor de rechtbank
ernstige bezwaren heeft aangenomen, te weten poging tot moord. Dit is een misdrijf dat
gericht is tegen of gevaar veroorzaakt voor de onaantastbaarheid van het lichaam als
bedoeld in artikel 38e Sr. Op grond van de omstandigheden die hiervoor zijn weergegeven
bij het verloop van de zaak, concludeert het hof dat verdachte heeft geweigerd mee te
werken aan enig onderzoek als bedoeld in artikel 37a, vierde lid, Sr. Eveneens heeft hij
geweigerd medewerking te verlenen aan de verstrekking door derden van
persoonsgegevens betreffende een mogelijke gebrekkige ontwikkeling of ziekelijke stoornis
van de geestvermogens.

Verder is voldaan aan de in het verlengde hiervan in artikel 1.1, aanhef en onder i, sub a,
Bagwo (de Hoge Raad begrijpt: Besluit adviescommissie gegevensverstrekking weigerende
observandi) gestelde eis dat verdachte op grond van een bevel als bedoeld in het Wetboek
van Strafvordering, in dit geval artikel 317 Sv, ter observatie opgenomen is geweest in een
inrichting tot klinische observatie bestemd.

(...)

Opgevraagde gegevens

Het hof verwerpt het verweer van verdachte dat de Adviescommissie van enkele instanties
geen dossier had mogen opvragen en dat ook om enkele nader aangeduide stukken niet
had mogen worden verzocht. Artikel 37a, zesde lid, Sr beperkt de bevoegdheid van de
Adviescommissie om persoonsgegevens op te vragen niet tot persoonsgegevens
betreffende de gezondheid. Het kan ook om andere persoonsgegevens gaan. Verder kunnen
deze gegevens niet alleen bij artsen, maar ook bij gedragsdeskundigen worden opgevraagd.
Volgens artikel 1.1, aanhef en onder a, van het Bagwo valt ook een rechtspersoon onder de
definitie van een behandelaar waar een dossier kan worden opgevraagd. De Nota van
Toelichting bij het Bagwo (blz. 26) stelt hierover:

Indien een behandelend arts of gedragsdeskundige niet bij naam bekend is, wordt het
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verzoek tot verstrekking van het dossier gericht tot de instelling waar de weigerende
observandus is behandeld of de zorgaanbieder die de weigerende observandus heeft
behandeld. Om die reden omvat de definitie van «de behandelaar» tevens de rechtspersoon
bij wie het dossier wordt opgevraagd. In het geval dat het dossier bij een rechtspersoon
wordt opgevraagd wijzigt uiteraard niet dat uiteindelijk een dossier van een arts of
gedragsdeskundige wordt opgevraagd.

Desgevraagd heeft de voorzitter van de Adviescommissie in raadkamer nader toegelicht dat
bij alle instanties, oftewel rechtspersonen, die een dossier aan de commissie hebben
verstrekt, verdachte hetzij werd begeleid en/of behandeld door een team met een
gedragsdeskundige als (regie)behandelaar, hetzij door een gedragsdeskundige is
onderzocht.

Het hof heeft geen reden aan te nemen dat tussen verdachte en de gedragsdeskundige
geen geneeskundige behandelovereenkomst was gesloten of dat geen dossier is
opgemaakt als bedoeld in artikel 7:454 van het Burgerlijk Wetboek. Anders dan verdachte
heeft aangevoerd, maakt van dit dossier ook deel uit informatie die de behandelaar buiten
de patiënt om te weten komt en informatie die anderen over de patiënt aan de behandelaar
verstrekken (zie ook de in 2021 algemeen beschikbaar gestelde richtlijn 'Omgaan met
medische gegevens’ van de Artsenfederatie KNMG, paragraaf 1.3).

Bruikbaarheid van de gegevens

Verdachte heeft betwist dat enkele van de gegevens die in het advies van de
Adviescommissie worden genoemd, bruikbaar zijn voor het opstellen van een rapport over
het bestaan van een stoornis of gebrekkige ontwikkeling van de geestvermogens. Deze
gegevens zouden hetzij te oud zijn, hetzij slechts iets kunnen zeggen over een
zorgaanvraag en niet over een eventuele stoornis. Verdachte heeft verder opgemerkt dat hij
niet beschikt over de stukken die worden genoemd in het advies van de commissie. Het
advies had volgens hem een nadere motivering dienen te bevatten van de conclusie dat
documenten bruikbaar zijn, met een omschrijving van de inhoud van de documenten.

Het hof verwerpt dit betoog. De voorzitter van de Adviescommissie heeft desgevraagd
toegelicht dat ook oudere gegevens van belang kunnen zijn voor de rapporteurs omdat dit
inzicht geeft in de ontwikkeling die verdachte al dan niet heeft doorgemaakt. Ook de zorg die
aan verdachte mogelijk is verleend, kan een aanwijzing zijn voor het bestaan van een
stoornis of gebrekkige ontwikkeling. Artikel 2.9, eerste lid, aanhef en onder c, van het Bagwo
noemt dit expliciet als een gegeven dat in de motivering van het advies van de commissie
kan worden genoemd.

Verdachte heeft verder geen inhoudelijk verweer gevoerd dat het hof noodzaakte tot een
nader onderzoek naar de bruikbaarheid van de gegevens. Het hof heeft verdachte gewezen
op de mogelijkheid de door de commissie in het advies genoemde stukken zelf op te vragen
bij de betreffende behandelaars. Verdachte heeft hieraan echter geen consequenties
verbonden.

Proportionaliteit

Verdachte heeft aangevoerd dat de verstrekking van bepaalde gegeven niet proportioneel
is. Daarbij heeft hij een beroep gedaan op artikel 8 EVRM.

(...)

Uit de rechtspraak van het Europese Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) volgt dat
artikel 8 EVRM ook bescherming biedt tegen de openbaarmaking van medische gegevens,
waaronder gegevens over de geestelijke gezondheid. Die laatste zijn naar hun aard zeer
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gevoelige privégegevens, ongeacht of ze duiden op een bepaalde diagnose. De reden voor
deze bescherming is niet alleen gelegen in de bescherming van de persoonlijke levenssfeer
van de betrokkene, maar ook in het waarborgen van het vertrouwen in medische
professionals en de gezondheidszorg in het algemeen. Bij het ontbreken van deze
bescherming zouden degenen die medische hulp nodig hebben ervan kunnen worden
weerhouden noodzakelijke medische hulp in te roepen of de voor de behandeling
noodzakelijke gegevens te verstrekken (o.a. EHRM 27 februari 2018, nr. 66490/09, ro. 93 &
94 (Mocküte tegen Litouwen)). Ook in de rechtspraak van de Hoge Raad is tot uitdrukking
gebracht dat de bescherming van de vertrouwelijkheid van medische gegevens deze
belangen dient (o.a. Hoge Raad 27 mei 2008, ECLI:NL:HR:2008:BC1369).

Het hof stelt vast dat op grond van de regeling van artikel 37a Sr het medisch
beroepsgeheim op verschillende momenten kan worden doorbroken doordat zonder
toestemming van de verdachte gegevens uit zijn medisch dossier worden verstrekt aan
derden die niet bij de behandeling betrokken zijn. Om te beginnen is er de verstrekking aan
de Adviescommissie. Daarna worden gegevens genoemd in het advies van de commissie.
Hoewel daarin de inhoud van de bruikbaar geachte stukken niet wordt weergegeven, blijkt
daar wel uit dat verdachte bij bepaalde instanties in behandeling is geweest of zorg heeft
ontvangen en dat bepaalde onderzoeken zijn gedaan. Ook deze gegevens vallen onder het
medisch beroepsgeheim (zie ook de eerdergenoemde paragraaf in de KNMG-richtlijn). Het hof
is in deze beschikking dan ook, waar mogelijk, terughoudend met het meer specifiek noemen
van deze gegevens. In het geval het hof een machtiging verleent, worden deze gegevens
vervolgens verstrekt aan de deskundigen die over verdachte dienen te rapporteren. Deze
gegevens kunnen uitsluitend worden gebruikt voor een rapport of advies over de
persoonlijkheid van de verdachte. Er moet echter ernstig rekening mee worden gehouden
dat de gegevens in dit rapport of advies worden weergegeven ter onderbouwing van de
conclusies van de deskundigen, deze gegevens vervolgens op een openbare zitting zullen
worden besproken en daarna in een in het openbaar uitgesproken vonnis of arrest zullen
worden weergegeven ter onderbouwing van het oordeel van de rechter. De wet bevat geen
waarborgen om dit te voorkomen of beperken.

(...)

Uit artikel 8 EVRM en het stelsel van de wet, zoals toegelicht in de parlementaire
geschiedenis, volgt dat het hof dient te beoordelen of de doorbreking van het medisch
beroepsgeheim ook in het individuele geval proportioneel is, dat wil zeggen wordt
gerechtvaardigd door een dwingende eis in het algemeen belang. Naar het oordeel van het
hof dienen daartoe alle omstandigheden van het geval te worden betrokken, zoals de aard
en de ernst van het feit waarvan de verdachte wordt verdacht (in ieder geval een
zogenoemd geweldsmisdrijf), de omstandigheden waaronder het feit is gepleegd, de voor
de vordering tot verstrekking aangevoerde gronden, de reden voor de weigering tot
medewerking aan het onderzoek, het advies van de commissie, de aard en beschreven
inhoud van de in het advies genoemde gegevens alsmede de visie van de verdachte hierop,
aanwijzingen dat bij de verdachte sprake is van een stoornis die nader onderzoek vergt en
aanwijzingen voor het gevaar dat de verdachte een strafbaar feit zal begaan.

Bij die beoordeling dient te worden betrokken dat, zoals hiervoor uiteengezet en anders dan
in de parlementaire geschiedenis is betoogd, de aan de rapporteurs verstrekte gegevens
ook buiten de kring van de Adviescommissie en de rapporteurs openbaar kunnen worden.
Zodra deze gegevens in een rapport voor de strafrechter worden verwerkt zijn de gegevens
immers kenbaar. Dit is een verschil met het aangehaalde arrest van het EHRM van 25 februari
1997 (Z. tegen Finland) waarin belang werd gehecht aan waarborgen om de medische
gegevens geheim te houden (ro. 103 en 107). Verder is in deze zaak de noodzaak voor de
doorbreking van het medisch beroepsgeheim gevonden in het onderzoek naar gepleegde
strafbare feiten en de vervolging van de daders (ro. 97). Doorbreking van het

1119



2.3.1

beroepsgeheim op grond van artikel 37a Sr vindt zijn reden in het minder concrete en minder
acute belang van het voorkomen van een toekomstig strafbaar feit door oplegging van de
maatregel van terbeschikkingstelling, terwijl nog niet is vastgesteld dat aan de voorwaarden
voor oplegging is voldaan. Dat wordt juist onderzocht. Dit dient te worden meegewogen in
het oordeel of verstrekking van de persoonsgegevens ook in het individuele geval
proportioneel is.

Bij het antwoord op de vraag of een dwingende eis in het algemeen belang bestaat, komt
daarom ook betekenis toe aan omstandigheden die tot het oordeel kunnen leiden dat een
zodanige noodzaak bestaat tot het onderzoeken van het bestaan van een stoornis, met het
oog op het opleggen van een maatregel ter bescherming van anderen en ter vermindering
van recidive, dat doorbreking van het medisch beroepsgeheim gerechtvaardigd is. Het hof
wijst er in dit verband op dat artikel 1.1, onder i, aanhef, Bagwo onder een weigerende
observandus de verdachte verstaat ten aanzien van wie de rechter al oplegging van een
terbeschikkingstelling met verpleging van overheidswege overweegt.

In de voorliggende zaak heeft het hof in de reden voor de weigering van medewerking aan
het onderzoek en in de aard en beschreven inhoud van de bruikbaar geachte documenten,
geen bijzondere redenen gevonden voor toewijzing of afwijzing van de vordering. Enerzijds
stelt het hof vast dat het PBC-rapport aanwijzingen bevat dat bij verdachte sprake is van
een ziekelijke stoornis of gebrekkige ontwikkeling van de geestvermogens. Verder heeft de
verdenking betrekking op een ernstig geweldsmisdrijf, namelijk poging moord. Anderzijds
overweegt het hof, zonder af te willen doen aan de gevolgen die het feit heeft gehad voor
het slachtoffer, dat geen sprake is van een voltooid levensdelict. Verder is het delict niet
gepleegd onder bijzondere omstandigheden. Het PBC-rapport bevat geen overwegingen
over het recidivegevaar dat uitgaat van verdachte. Het hof stelt vast dat het uittreksel uit de
justitiële documentatie van verdachte geen eerdere zware geweldsmisdrijven vermeldt. Uit
dit uittreksel volgt ook dat verdachte, vergeleken met de populatie van personen met een
terbeschikkingstelling, relatief oud was toen hij voor het eerst in aanraking kwam met
justitie.

Alles afwegende is het hof van oordeel dat in het onderhavige geval niet een zodanige
noodzaak tot het onderzoeken van het bestaan van een ziekelijke stoornis of gebrekkige
ontwikkeling van de geestvermogens en evenmin anderszins een dwingende eis in het
algemeen belang bestaat, dat de inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van verdachte en
de met doorbreking van het medisch beroepsgeheim gepaard gaande schade aan het
vertrouwen in de medische stand gerechtvaardigd is.”

Artikel 37a Sr luidt als volgt:

“1. Indien de veiligheid van anderen, dan wel de algemene veiligheid van personen of
goederen dat eist, kan de rechter gelasten dat een verdachte ter beschikking wordt gesteld
indien hij tot het oordeel komt dat:

1°. bij de verdachte tijdens het begaan van het feit gebrekkige ontwikkeling of ziekelijke
stoornis van de geestvermogens bestond; en

2°. het door hem begane feit een misdrijf is waarop naar de wettelijke omschrijving een
gevangenisstraf van vier jaar of meer is gesteld dan wel behoort tot een van de misdrijven
omschreven in de artikelen 132, 285, eerste lid, 285b, en 395 van het Wetboek van
Strafrecht, 175, tweede lid, onderdeel b, of derde lid in verbinding met het eerste lid,
onderdeel b, van de Wegenverkeerswet 1994, en 11, tweede lid, van de Opiumwet.

2. Bij toepassing van het vorige lid kan de rechter afzien van het opleggen van straf, ook
indien hij oordeelt dat het feit wel aan de verdachte kan worden toegerekend.

3. Ten behoeve van het oordeel, bedoeld in het eerste lid, doet de rechter een met redenen
omkleed, gedagtekend en ondertekend advies overleggen van ten minste twee
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gedragsdeskundigen van verschillende disciplines, waaronder een psychiater, die de
betrokkene hebben onderzocht. Zodanig advies dient door de gedragsdeskundigen
gezamenlijk dan wel door ieder van hen afzonderlijk te zijn uitgebracht. Indien dit advies
eerder dan een jaar voor de aanvang van de terechtzitting is gedagtekend, kan de rechter
hiervan slechts gebruik maken met instemming van het openbaar ministerie en de verdachte.
Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kunnen nadere regels worden gesteld over
dit advies.

4. Het derde lid blijft buiten toepassing, indien de betrokkene weigert medewerking te
verlenen aan het onderzoek dat ten behoeve van het advies moet worden verricht. Voor
zover mogelijk rapporteren de gedragsdeskundigen gezamenlijk dan wel een ieder van hen
afzonderlijk over de reden van de weigering. De rechter doet zich zoveel mogelijk een ander
advies of rapport overleggen dat hem over de wenselijkheid of noodzakelijkheid van een last
als bedoeld in het eerste lid kan voorlichten en aan de totstandkoming waarvan de
betrokkene wel bereid is om medewerking te verlenen.

5. Bij het geven van een last als bedoeld in het eerste lid neemt de rechter in aanmerking de
inhoud van de overige adviezen en rapporten die over de persoonlijkheid van de verdachte
zijn uitgebracht, alsmede de ernst van het begane feit of de veelvuldigheid van
voorafgegane veroordelingen wegens misdrijf.

6. Indien betrokkene verdacht wordt van een misdrijf dat gericht is tegen of gevaar
veroorzaakt voor de onaantastbaarheid van het lichaam als bedoeld in artikel 38e van het
Wetboek van Strafrecht en hij weigert medewerking te verlenen aan enig onderzoek als
bedoeld in het vierde lid kan de officier van justitie de voorzitter van de multidisciplinaire
commissie, bedoeld in het negende lid, gelasten dat die commissie aan hem een advies
uitbrengt over de aanwezigheid en de bruikbaarheid van persoonsgegevens betreffende
een mogelijke gebrekkige ontwikkeling of ziekelijke stoornis van de geestvermogens van
betrokkene, ten aanzien waarvan de verdachte niet bereid is om medewerking te verlenen
aan de verstrekking. De leden van de multidisciplinaire commissie zijn bevoegd
persoonsgegevens, waaronder persoonsgegevens betreffende de gezondheid, op te vragen
van artsen en gedragsdeskundigen en daarvan kennis te nemen. Op een verzoek van de
multidisciplinaire commissie is de arts of gedragsdeskundige verplicht de persoonsgegevens
van betrokkene aan de multidisciplinaire commissie te verstrekken. De multidisciplinaire
commissie brengt uiterlijk 30 dagen na de last, bedoeld in de eerste volzin, gemotiveerd
advies uit aan de officier van justitie over de aanwezigheid en bruikbaarheid van de
persoonsgegevens in relatie tot de aanwezigheid van een gebrekkige ontwikkeling of
ziekelijke stoornis van de geestvermogens tijdens het begaan van het feit. Van een last,
bedoeld in de eerste volzin, doet de officier van justitie mededeling aan de verdachte, onder
medezending van het advies van de multidisciplinaire commissie.

7. De persoonsgegevens van betrokkene die aan de multidisciplinaire commissie zijn
verstrekt, kunnen uitsluitend worden gebruikt ten behoeve van een rapport of advies als
bedoeld in het vijfde lid. Voor de toepassing van de eerste volzin behoeft de officier van
justitie een schriftelijke machtiging, op diens vordering te verlenen door de penitentiaire
kamer. Bij deze vordering legt de officier van justitie het advies van de multidisciplinaire
commissie over. Indien de officier van justitie, op basis van het advies van de
multidisciplinaire commissie, afziet van het doen van een vordering, doet hij hiervan
mededeling aan de verdachte en de commissie. In dit artikel wordt onder penitentiaire kamer
verstaan: de meervoudige kamer, bedoeld in artikel 67 van de Wet op de rechterlijke
organisatie, in de samenstelling, bedoeld in het derde lid van dat artikel.

8. Alvorens te beslissen, hoort de penitentiaire kamer de verdachte. De penitentiaire kamer
kan de voorzitter van de multidisciplinaire commissie horen. De penitentiaire kamer doet
schriftelijk mededeling van zijn beslissing aan de verdachte. De gegevens blijven onder de
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multidisciplinaire commissie, totdat de penitentiaire kamer een onherroepelijke beslissing
heeft genomen. Indien de penitentiaire kamer machtiging verleent voor het gebruik van de
persoonsgegevens, verstrekt de voorzitter van de multidisciplinaire commissie onverwijld de
persoonsgegevens aan de gedragsdeskundigen, bedoeld in het vierde lid. Binnen negentig
dagen na een onherroepelijke afwijzende beslissing van de penitentiaire kamer of een
mededeling van de officier van justitie aan de commissie dat geen vordering wordt gedaan
als bedoeld in het zesde lid, worden de persoonsgegevens betreffende de gezondheid van
betrokkene die de commissie onder zich heeft, vernietigd. Tegen de beschikking van de
penitentiaire kamer staat voor het openbaar ministerie of de verdachte beroep in cassatie
open. De artikelen 446 tot en met 448 van het Wetboek van Strafvordering zijn van
overeenkomstige toepassing.

9. Onze Minister stelt een multidisciplinaire commissie in die tot taak heeft te adviseren over
de aanwezigheid en de bruikbaarheid van persoonsgegevens betreffende de gezondheid.
De multidisciplinaire commissie bestaat uit een tweetal artsen, onder wie een psychiater, een
gedragsdeskundige en een tweetal juristen. De voorzitter van de commissie is een arts, die
tevens psychiater is. Bij algemene maatregel van bestuur worden regels gesteld over de
werkwijze, de geheimhouding, en de besluitvorming van de multidisciplinaire commissie,
alsmede over de gegevens in het advies.”

In artikel 1.1, aanhef en onder i., van het Besluit adviescommissie gegevensverstrekking
weigerende observandi (hierna: het Besluit) is gedefinieerd onder welke voorwaarden de
verdachte kan worden aangemerkt als een weigerende observandus ten aanzien van wie de
multidisciplinaire commissie haar in artikel 37a lid 6 Sr omschreven bevoegdheden kan
uitoefenen. Artikel 1.1, aanhef en onder i., van het Besluit luidt:

“In dit besluit wordt verstaan onder:

(...)

de weigerende observandus: een verdachte van een misdrijf, dat gericht is tegen of gevaar
veroorzaakt voor de onaantastbaarheid van het lichaam als bedoeld in artikel 38e van de
wet, ten aanzien van wie de rechter toepassing van artikel 37b van het Wetboek van
Strafrecht overweegt en die:

a) op grond van een bevel als bedoeld in het Wetboek van Strafvordering ter observatie
opgenomen is geweest in een psychiatrisch ziekenhuis of een inrichting tot klinische
observatie bestemd,

b) weigert medewerking te verlenen aan enig onderzoek als bedoeld in het vierde lid van
artikel 37a van de wet, en

c) niet bereid is om medewerking te verlenen aan de verstrekking van persoonsgegevens
betreffende een mogelijke gebrekkige ontwikkeling of ziekelijke stoornis van zijn
geestvermogens.”

De geschiedenis van de totstandkoming van artikel 37a leden 6 tot en met 9 Sr houdt onder
meer het volgende in:

- de toelichting op de tweede nota van wijziging:

“De regeling is met grote waarborgen omkleed, onder meer door de toetsing van de
commissie, de rechterlijke toets en het feit dat de gegevens zijn afgeschermd en onder de
geheimhouding van de leden van de commissie vallen, totdat de rechter een machtiging
geeft. Bij een onherroepelijke afwijzende beslissing van de rechter-commissaris worden de
gegevens vernietigd.

(...)

De regeling wordt niet standaard toegepast, maar slechts ingezet als ultimum remedium. In
alle gevallen wordt eerst getracht de medewerking van de verdachte te verkrijgen, dan wel
op een alternatieve wijze voldoende zicht op de geestvermogens van de verdachte te
krijgen om een rapportage op te kunnen stellen. De persoonsgegevens betreffende de
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gezondheid van de verdachte worden enkel gevorderd in het geval een verdachte weigert
medewerking te verlenen aan enig onderzoek en eveneens weigert om toestemming te
verlenen voor de verstrekking van persoonsgegevens betreffende zijn gezondheid, terwijl
evenmin sprake is van bruikbare rapporten of adviezen die in een eerdere strafzaak over
hem zijn opgemaakt. Met andere woorden, het betreft uitsluitend die gevallen waarin de
vordering van de gegevens noodzakelijk is om vast te kunnen stellen of de verdachte ten
tijde van het begaan van het misdrijf leed aan een geestesstoornis, omdat een andere -
voor de verdachte minder ingrijpende - wijze om dit vast te stellen door zijn eigen toedoen
ontbreekt. Aan het subsidiariteitvereiste is daarmee voldaan. Gezien het grote belang dat
met de regeling wordt gediend en de waarborgen waarmee deze is omkleed, afgezet tegen
de zeer beperkte kring van personen waarbinnen de persoonsgegevens betreffende de
gezondheid van de verdachte gedeeld worden, voldoet de regeling tevens in algemene zin
aan het proportionaliteitsvereiste. Door de rechterlijke toets is tevens geborgd dat een
rapportage over de geestvermogens van de weigerende observant met gebruikmaking van
gevorderde medische gegevens enkel tot stand zal komen wanneer dit ook in het individuele
voorliggende geval proportioneel wordt geacht.”

(Kamerstukken II 2012/13, 32398, nr. 19, p. 17, 21.)

- de memorie van antwoord aan de Eerste Kamer:

“Het op grond van de voorgestelde regeling inzake weigerende observandi vorderen en
verwerken van persoonsgegevens betreffende de gezondheid van de verdachte zonder zijn
toestemming is aan te merken als een inmenging in diens recht op eerbiediging van zijn
privéleven. Wij zijn evenwel van oordeel dat wij tot een zorgvuldige regeling zijn gekomen,
die aan de daaraan te stellen eisen voldoet en dat deze inmenging in het privéleven
mitsdien gerechtvaardigd is.

(...)

Voor wat betreft de subsidiariteit van de maatregel merken wij op dat de regeling niet
automatisch wordt toegepast ten aanzien van alle verdachten die weigeren mee te werken
aan de pro Justitia-rapportage. Het vorderen van eerdere persoonsgegevens betreffende de
gezondheid betreft een ultimum remedium. In alle gevallen wordt eerst getracht de
medewerking van de verdachte te verkrijgen en vervolgens wordt bezien of op een andere
wijze voldoende zicht op de geestvermogens van de verdachte kan worden verkregen om
een rapportage op te kunnen stellen. Dat kan een intensivering van de observatie
betekenen, of het gebruik van rapporten of adviezen die in een eerdere strafzaak over
betrokkene zijn opgemaakt. Uitsluitend wanneer dit allemaal geen soelaas biedt en
betrokkene evenmin toestemming geeft voor de verstrekking van eerdere medische
gegevens, kan de officier van justitie besluiten dat het noodzakelijk is dat op basis van de
voorgestelde regeling gegevens worden gevorderd. Het betreft dus uitsluitend gevallen
waarin een andere - voor de verdachte minder ingrijpende - wijze om een mogelijke stoornis
vast te stellen door zijn eigen toedoen ontbreekt. Aan het subsidiariteitvereiste is dan ook
voldaan.

Mede bezien in het licht van de positieve verplichting om maatregelen te treffen om ernstige
geweldsmisdrijven te voorkomen en de beoordelingsmarge die aan de nationale wetgever
toekomt, is aan het proportionaliteitsvereiste eveneens voldaan. Zoals in het kader van de
noodzakelijkheid al uiteen is gezet, is het belang dat met de regeling wordt gediend groot.
De regeling is voorts met afdoende waarborgen omkleed. Dit afgezet tegen het beperkt
aantal misdrijven waarbij de regeling - als ultimum remedium - kan worden toegepast, het
beperkte doel waarvoor de gegevens mogen worden gebruikt (enkel het vaststellen van de
aanwezigheid van een geestesstoornis) en de zeer beperkte kring van personen
waarbinnen de persoonsgegevens worden gedeeld, maakt dat de regeling in algemene zin
voldoet aan het proportionaliteitsvereiste. Met betrekking tot de proportionaliteit in het
individuele geval merken we op dat het vorderen van gegevens betreffende de gezondheid
en het verwerken van deze gegevens in een rapportage op grond van deze regeling niet
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standaard wordt toegepast. De regeling bevat verschillende beslismomenten waarop wordt
bezien of het vorderen en de verdere verwerking van de gegevens in het voorliggende geval
is aangewezen. Wanneer een verdachte van een misdrijf waarvoor ongemaximeerde tbs met
dwangverpleging zou kunnen worden opgelegd weigert om mee te werken aan enige
rapportage, een rapportage niet anderszins kan worden opgesteld en de verdachte weigert
om toestemming te geven voor het verstrekken van medische gegevens, kan de officier van
justitie ertoe besluiten de multidisciplinaire commissie opdracht te geven die gegevens op
basis van de voorgestelde regeling te vorderen. De multidisciplinaire commissie beoordeelt
vervolgens of er relevante gegevens aanwezig en bruikbaar zijn en op basis van het advies
van die commissie beslist de officier van justitie of hij de penitentiaire kamer van het
gerechtshof Arnhem-Leeuwarden zal verzoeken om een machtiging af te geven om de
gegevens ter beschikking te stellen aan de rapporteurs. Of de gegevens ook daadwerkelijk
beschikbaar worden gesteld, is aan het gerechtshof of eventueel na cassatieberoep aan de
Hoge Raad. Bij die beslissing weegt het advies van de multidisciplinaire commissie zwaar
mee. Bovendien wordt de verdachte door het gerechtshof gehoord en kan ook de voorzitter
van de multidisciplinaire commissie gehoord worden. Totdat onherroepelijk op het verzoek is
beslist, blijven de gegevens onder de commissie. Voorafgaand aan de feitelijke verstrekking
van de gegevens aan de gedragsrapporteurs zijn in de regeling mitsdien voor verschillende
instanties de nodige afwegingsmomenten opgenomen. Dat het gebruik van de gevorderde
gegevens voor de rapportage ook in het individuele geval proportioneel is, is geborgd door
de rechterlijke toets. De rechter weegt daarbij per individueel geval het belang van het
gebruik van de eerdere gegevens door de rapporteurs af tegen het belang van de
vertrouwelijkheid van medische gegevens, waarbij hij het advies van de multidisciplinaire
commissie omtrent de aanwezigheid en bruikbaarheid van gegevens zwaar laat meewegen.

(...)

Nu wij een zeer zorgvuldige procedure met afdoende waarborgen voor de verdachte hebben
ontwikkeld, achten wij het proportioneel om hiervoor het medisch beroepsgeheim te
doorbreken.

(...)

De penitentiaire kamer beslist vervolgens op basis van het advies van de commissie en alle
andere relevante feiten en omstandigheden van het individuele geval op het verzoek van de
officier van justitie.”

(Kamerstukken I 2012/13, 32398, F, p. 13-14, 17-20 en 24.)

Met de invoering van artikel 37a leden 6 tot en met 9 Sr, in samenhang met het Besluit, heeft
de wetgever willen voorzien in een met waarborgen omgeven regeling, waarin in specifieke
gevallen het medisch beroepsgeheim kan worden doorbroken met als doel de rechter inzicht
te geven in de vraag of tijdens het begaan van het feit bij de verdachte een gebrekkige
ontwikkeling of ziekelijke stoornis van de geestvermogens bestond. Lid 7 van die bepaling
vereist onder meer dat de penitentiaire kamer van het hof machtiging verleent om, kort
gezegd, de persoonsgegevens die de multidisciplinaire commissie heeft verkregen te
gebruiken bij een op te stellen rapport of advies over de persoonlijkheid van de verdachte.

Voor het verlenen van de machtiging is op grond van artikel 37a lid 6 Sr in ieder geval vereist
dat de verdachte wordt verdacht van een misdrijf dat is gericht tegen of gevaar veroorzaakt
voor de onaantastbaarheid van het lichaam als bedoeld in artikel 38e Sr, en dat het hof
vaststelt dat de verdachte weigert medewerking te verlenen aan enig onderzoek als
bedoeld in artikel 37a lid 4 Sr. Bij dit laatstgenoemde oordeel moet in ieder geval zijn voldaan
aan de - door eisen van subsidiariteit ingegeven - voorwaarden in artikel 1.1, aanhef en
onder i., van het Besluit om de verdachte te kunnen aanmerken als ‘weigerende
observandus’.

Verder volgt uit de hiervoor weergegeven wetsgeschiedenis dat de beoordeling door het hof
mede ertoe strekt te waarborgen dat in het voorliggende geval de doorbreking van het
medisch beroepsgeheim en de inbreuk op verdachtes - mede door artikel 8 van het Europees
Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden
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2.5

2.6

2.7

2.8

2.9

gewaarborgde - recht op eerbiediging van zijn persoonlijke levenssfeer, beantwoordt aan de
eisen van proportionaliteit. In het kader van deze individuele proportionaliteitstoets moet de
rechter dus ook beoordelen of de doorbreking van het medisch beroepsgeheim wordt
gerechtvaardigd door de omstandigheden van het concrete geval, waarbij onder meer
aandacht kan zijn voor de aard en de ernst van het tenlastegelegde feit en de
omstandigheden waaronder dit is gepleegd, wat overigens bekend is over (de persoon van)
de verdachte, en de inhoud van het rapport van de multidisciplinaire commissie. De omvang
van de motiveringsplicht ter zake is mede afhankelijk van wat door het openbaar ministerie
en de verdediging wordt aangevoerd.

In deze zaak heeft het hof met zijn hiervoor weergegeven overwegingen het onder 2.4.2 en 2.4.3
weergegeven toetsingskader niet miskend. De overwegingen van het hof die erop neerkomen dat
na het verlenen van een machtiging de persoonsgegevens van de verdachte (indirect) openbaar
kunnen worden tijdens de behandeling ter terechtzitting van de hoofdzaak, en dat op het moment
van zijn beslissing niet vaststaat of zal zijn voldaan aan de voorwaarden die de wet stelt aan het
opleggen van de maatregel van terbeschikkingstelling, kon het hof zonder blijk te geven van een
onjuiste rechtsopvatting betrekken bij zijn beoordeling of in dit geval aan het
proportionaliteitsvereiste is voldaan. Mede gelet op de overige omstandigheden van het
tenlastegelegde feit en (de persoon van) de verdachte die het hof in aanmerking heeft genomen,
is zijn beslissing ook niet onbegrijpelijk. De omstandigheden dat het ging om een verdenking van
poging tot moord en het hof beschikte over rapporten die aanwijzingen bevatten dat bij de
verdachte sprake is van een ziekelijke stoornis of een gebrekkige ontwikkeling van zijn
geestvermogens, brengen niet noodzakelijk mee dat de verstrekking van medische gegevens
gerechtvaardigd zou zijn.

Het cassatiemiddel is in zoverre tevergeefs voorgesteld.

De Hoge Raad heeft ook de verder in het cassatiemiddel aangevoerde klachten over de uitspraak
van het hof beoordeeld. De uitkomst hiervan is dat ook deze klachten niet kunnen leiden tot
vernietiging van die uitspraak. De Hoge Raad hoeft niet te motiveren waarom hij tot dit oordeel is
gekomen. Bij de beoordeling van deze klachten is het namelijk niet nodig om antwoord te geven
op vragen die van belang zijn voor de eenheid of de ontwikkeling van het recht (zie artikel 81 lid 1
van de Wet op de rechterlijke organisatie).

Opmerking verdient nog het volgende. Voor de behandeling door het hof van de vordering als
bedoeld in artikel 37a lid 7 Sr moet, zoals in de kern ook het hof heeft overwogen, worden
aangesloten bij de artikelen 21 tot en met 25 van het Wetboek van Strafvordering (hierna: Sv)
over behandeling door de raadkamer, voor zover daarvan niet wordt afgeweken in artikel 37a
leden 6 tot en met 9 Sr. Dit brengt onder meer mee dat de behandeling van de vordering niet in
het openbaar plaatsvindt en de beschikking van het hof niet in het openbaar wordt uitgesproken
(vgl. HR 1 oktober 2019, ECLI:NL:HR:2019:1410, rechtsoverweging 2.3, met betrekking tot artikel
24 lid 1 Sv in verbinding met artikel 22 lid 1 Sv).

Wat betreft de termijn voor het instellen van cassatieberoep door de verdachte tegen de
beschikking van het hof merkt de Hoge Raad verder het volgende op. Hoewel noch in artikel 37a Sr
noch in enige andere bepaling een voorschrift is opgenomen over die termijn, moet worden
aangenomen dat de wetgever voor de verdachte niet van een andere termijn heeft willen uitgaan
dan de termijn van veertien dagen die op grond van artikel 446 lid 2 Sv geldt voor het openbaar
ministerie. De termijn van veertien dagen voor de verdachte vangt aan na de in artikel 37a lid 8 Sr
bedoelde schriftelijke mededeling van de beschikking van het hof aan de verdachte.

De Hoge Raad verwerpt het beroep.

Deze beschikking is gegeven door de vice-president V. van den Brink als voorzitter, en de raadsheren

3 Beslissing
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Y. Buruma, A.L.J. van Strien, J.C.A.M. Claassens en A.E.M. Röttgering, in bijzijn van de waarnemend
griffier H.J.S. Kea, en uitgesproken ter openbare terechtzitting van 13 september 2022.
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1.1.

1.2.

2.1.

2.2.

2.3.

In de zaak

[verdachte] ,

geboren te [geboorteplaats] op [geboortedatum] 1998,

hierna: de verdachte.

De penitentiaire kamer van het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, zittingsplaats Arnhem, heeft bij
beschikking van 3 februari 2022 de vordering van de officier van justitie tot verlening van een
machtiging voor het gebruik van persoonsgegevens van de verdachte als bedoeld in art. 37a lid 7
Sr afgewezen.

Het cassatieberoep is ingesteld namens het openbaar ministerie door de advocaat-generaal bij
het hof Arnhem-Leeuwarden. Mr. H.H.J. Knol, advocaat-generaal bij het ressortsparket Den Haag,
heeft één middel van cassatie voorgesteld, dat zich richt tegen de afwijzing van voornoemde
vordering van de officier van justitie.

De verdachte wordt ervan beschuldigd op 11 mei 2020 een ander in de rug te hebben gestoken.
Dit is ten laste gelegd als onder meer poging tot moord. De verdachte heeft geweigerd mee te
werken aan persoonlijkheidsonderzoeken door een psychiater, psycholoog en milieuonderzoeker.
De rechtbank heeft de verdachte daarop naar het Pieter Baan Centrum (PBC) laten overbrengen
om hem gedragskundig te laten onderzoeken. De deskundigen is daarbij opdracht gegeven om
door observatie een zo volledig mogelijke Pro Justitia rapportage op te maken, waarin vragen van
de rechtbank over de aan- of afwezigheid van een stoornis, de relatie daarvan met de ten laste
gelegde strafbare feiten en de noodzaak voor het opleggen van een tbs-maatregel worden
beantwoord. De verdachte heeft ook in het PBC alle medewerking aan onderzoek geweigerd en is
dus een zogenoemde ‘weigerende observandus’. De deskundigen vonden het waarschijnlijk dat er
bij de verdachte sprake is van een gebrekkige ontwikkeling van de geestvermogens, maar
kwamen tot de conclusie dat het door de beperkingen van het onderzoek niet mogelijk was een
volledig diagnostisch onderzoek uit te voeren en de vraagstellingen volledig te beantwoorden. Een
gedifferentieerde diagnose was daarom niet mogelijk. Om te kunnen bepalen of er bij de
verdachte sprake is van een ziekelijke stoornis en/of gebrekkige ontwikkeling van de
geestvermogens, was volgens de deskundigen aanvullende informatie nodig, die mogelijk
voorhanden zou zijn bij een aantal instanties waarvan de verdachte – volgens enkele leden van
het sociale netwerk van de verdachte – in het verleden begeleiding of behandeling zou hebben
ontvangen.

Sinds 28 november 2019 voorziet de wet in een regeling voor de weigerende observandus die
het onder voorwaarden mogelijk maakt aan de rapporteurs in een strafzaak persoonsgegevens
van de verdachte te verstrekken die afkomstig zijn van eerdere behandelaren van de verdachte.
De officier van justitie heeft hiervan gebruik gemaakt en op grond van art. 37a lid 6 Sr de
voorzitter van de Adviescommissie gegevensverstrekking weigerende observandi (hierna:
adviescommissie) gelast een advies uit te brengen over de mogelijke aanwezigheid en de
bruikbaarheid van persoonsgegevens betreffende een gebrekkige ontwikkeling of ziekelijke
stoornis van de geestvermogens van de verdachte ten tijde van het ten laste gelegde feit bij
mogelijke eerdere behandelaren.

De adviescommissie heeft vervolgens bij de betreffende instanties een afschrift opgevraagd van
volledige behandeldossiers van de verdachte. De adviescommissie kwam tot het advies dat een

1 Het cassatieberoep

2 De procedure waar het in deze zaak om gaat
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2.4.

2.5.

2.6.

2.7.

aantal stukken bruikbaar was voor het opstellen van een rapportage door de deskundigen.

De officier van justitie heeft daarop een vordering ex art. 37a lid 7 Sr ingediend bij de
penitentiaire kamer van het hof Arnhem-Leeuwarden tot verlening van een machtiging tot
verstrekking van de betreffende persoonsgegevens van de verdachte aan de rapporteurs in de
strafzaak van de verdachte.

Het hof heeft deze vordering afgewezen. Tegen deze beslissing staat op grond van art. 37a lid 8
Sr (enkel) beroep in cassatie open.

Het gaat hier om de eerste zaak waarin een beschikking van de penitentiaire kamer van het hof
Arnhem-Leeuwarden op een vordering tot het verlenen van een machtiging tot verstrekking van
persoonsgegevens op grond van art. 37a lid 7 en 8 Sr in cassatie aan de Hoge Raad wordt
voorgelegd.

Het middel dat door het openbaar ministerie wordt voorgesteld houdt in dat het hof het
toetsingskader voor het verlenen van een machtiging ex art. 37a lid 7 Sr heeft miskend en ten
onrechte de innerlijke waarde of billijkheid van de wet heeft beoordeeld. Daarnaast wordt gesteld
dat het concrete oordeel in deze zaak – namelijk dat er in dit geval niet een zodanige noodzaak
tot het onderzoeken van het bestaan van een ziekelijke stoornis of gebrekkige ontwikkeling van
de geestvermogens bestaat, om de inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van de verdachte en
de met de doorbreking van het medisch beroepsgeheim gepaarde gaande schade aan het
vertrouwen in de medische stand te rechtvaardigen – niet zonder meer begrijpelijk is.

De bestreden beschikking van het hof houdt – voor zover van belang – het volgende in:

“Standpunt van verdachte

Verdachte heeft zich primair op het standpunt gesteld dat het hof de machtiging tot gebruik van de
gegevens moet afwijzen omdat niet duidelijk is of voldaan is aan de formele vereisten. Subsidiair
dienen enkele nader aangeduide stukken te worden uitgesloten van gebruik omdat dit geen
gegevens zijn als bedoeld in de wet. Daartoe heeft verdachte aangevoerd dat slechts gegevens
kunnen worden opgevraagd met betrekking tot een behandeling. Daarbij dient dus sprake te zijn
geweest van een patiëntrelatie met een medische professional. Dat was bij twee van de vier
instanties die een dossier hebben verstrekt niet het geval. Van de andere twee instanties zijn de
beschikbare gegevens te oud om bruikbaar te zijn. Verder is hem onvoldoende duidelijk wat de
gegevens inhouden. Verdachte heeft desgevraagd aangegeven niet zelf over de gegevens te
beschikken. Het verstrekken van de informatie maakt inbreuk op het recht van privacy van verdachte,
dat wordt beschermd door artikel 8 van het Europees verdrag tot bescherming van de rechten van de
mens en de fundamentele vrijheden (EVRM). Het delen van andere gegevens dan de medische
gegevens is niet te rechtvaardigen. Ten slotte heeft de Adviescommissie niet binnen de wettelijke
termijn advies uitgebracht.

Standpunt van de advocaat-generaal

De advocaat-generaal heeft geconcludeerd tot toewijzing van de vordering tot afgifte van een
machtiging om de gegevens te gebruiken. Daarbij heeft zij uiteengezet dat de regeling tot
doorbreking van het medisch beroepsgeheim die hier wordt toegepast, in overeenstemming is met
artikel 8 EVRM. Verder blijkt uit het Besluit adviescommissie gegevensverstrekking weigerende
observandi (Bagwo) dat de Adviescommissie wel degelijk ook andere dan medische gegevens kan
opvragen. De verstrekking van de gegevens is ten slotte gerechtvaardigd en proportioneel gelet op
de ernst van de verdenking en omdat niet op een andere, minder ingrijpende wijze tot een advies
gekomen kan worden over verdachtes geestvermogens.

Het oordeel van het hof

Toepasselijke procesregels

3 De beschikking van de penitentiaire kamer
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Het hof overweegt dat artikel 37a, achtste lid, van het Wetboek van Strafrecht (Sr) slechts een
beperkte regeling bevat van de procedure die moet leiden tot de beslissing van het hof over de
vordering van de officier van justitie. Deze bepaling draagt het hof op de verdachte te horen en maakt
het mogelijk de voorzitter van de Adviescommissie te horen. Verder dient het hof van zijn beslissing
schriftelijk mededeling te doen aan de verdachte. In aanvulling hierop zijn naar het oordeel van het
hof echter ook de wettelijke bepalingen over de behandeling door de raadkamer van toepassing op
deze procedure, voor zover daarvan niet wordt afgeweken in artikel 37a Sr. Het gaat hier immers om
het nemen van een beslissing door een rechterlijk college waarvoor niet is voorgeschreven dat die op
de terechtzitting wordt genomen of daar ambtshalve wordt genomen (artikel 21, eerste lid, van het
Wetboek van Strafvordering (Sv)). Het hof ziet in de parlementaire geschiedenis van de
totstandkoming van artikel 37a, achtste lid, Sr geen aanwijzingen dat de wetgever de
toepasselijkheid van de raadkamerprocedure beoogde uit te sluiten. Daarbij dient te worden vermeld
dat het oorspronkelijke ontwerp van deze regeling voorzag in een procedure bij de rechter-
commissaris in strafzaken bij de rechtbanken (Tweede Kamer 2012-2013, 32398, nr. 19). Eerst bij
amendement is het oordeel over de vordering van de officier van justitie gelegd bij deze kamer van dit
hof (Tweede Kamer 2012-2013, 32398, nr. 23). Evenmin dwingt de systematiek van artikel 37a Sr of de
aard van de procedure tot het buiten toepassing laten van artikel 21, eerste lid, Sv. De voorschriften
van de raadkamerprocedure bieden juist aanvullende waarborgen voor de verdachte en voor de
kwaliteit van de beslissing.

De regeling ter doorbreking van het medische beroepsgeheim

Artikel 37a Sr voorziet, kort gezegd, in de mogelijkheid de maatregel van terbeschikkingstelling op te
leggen. Een van de voorwaarden voor oplegging is dat bij de verdachte tijdens het begaan van het
feit waarvoor de maatregel kan worden opgelegd een gebrekkige ontwikkeling of ziekelijke stoornis
van de geestvermogens bestond (artikel 37a, eerste lid onder 1°, Sr). Voor onder andere het oordeel
over dit punt, laat de rechter zich een met redenen omkleed, gedagtekend en ondertekend advies
overleggen van ten minste twee gedragsdeskundigen van verschillende disciplines, waaronder een
psychiater, die de verdachte hebben onderzocht (artikel 37a, derde lid, Sr). De eis geldt echter niet
wanneer de verdachte weigert medewerking te verlenen aan het onderzoek dat voor dit advies moet
worden verricht, de zogenoemde weigerende observandus (artikel 37a, vierde lid, Sr). Bij de Wet van
24 januari 2018 tot vaststelling van een Wet forensische zorg en daarmee verband houdende
wijzigingen in diverse andere wetten (Wet forensische zorg) (Stb. 2018, 38) is artikel 37a Sr
aangevuld met een procedure die het onder strikte voorwaarden mogelijk maakt aan de deskundigen
die over verdachte rapporteren, gegevens over de verdachte te verstrekken die afkomstig zijn van
artsen en gedragsdeskundigen. Deze wetswijziging is in werking getreden op 28 november 2019. Op
die datum en daarna is artikel 37a Sr nog door enkele andere wetten gewijzigd. De relevante
bepalingen van dit artikel luiden nu als volgt.

6. Indien betrokkene verdacht wordt van een misdrijf dat gericht is tegen of gevaar veroorzaakt voor de
onaantastbaarheid van het lichaam als bedoeld in artikel 38e van het Wetboek van Strafrecht en hij weigert
medewerking te verlenen aan enig onderzoek als bedoeld in het vierde lid kan de officier van justitie de
voorzitter van de multidisciplinaire commissie, bedoeld in het negende lid, gelasten dat die commissie aan
hem een advies uitbrengt over de aanwezigheid en de bruikbaarheid van persoonsgegevens betreffende een
mogelijke gebrekkige ontwikkeling of ziekelijke stoornis van de geestvermogens van betrokkene, ten
aanzien waarvan de verdachte niet bereid is om medewerking te verlenen aan de verstrekking. De leden
van de multidisciplinaire commissie zijn bevoegd persoonsgegevens, waaronder persoonsgegevens
betreffende de gezondheid, op te vragen van artsen en gedragsdeskundigen en daarvan kennis te nemen.
Op een verzoek van de multidisciplinaire commissie is de arts of gedragsdeskundige verplicht de
persoonsgegevens van betrokkene aan de multidisciplinaire commissie te verstrekken. De multidisciplinaire
commissie brengt uiterlijk 30 dagen na de last, bedoeld in de eerste volzin, gemotiveerd advies uit aan de
officier van justitie over de aanwezigheid en bruikbaarheid van de, persoonsgegevens in relatie tot de
aanwezigheid van een gebrekkige ontwikkeling of ziekelijke stoornis van de geestvermogens tijdens het
begaan van het feit. Van een last, bedoeld in de eerste volzin, doet de officier van justitie mededeling aan de
verdachte, onder medezending van het advies van de multidisciplinaire commissie.

7. De persoonsgegevens van betrokkene die aan de multidisciplinaire commissie zijn verstrekt, kunnen
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uitsluitend worden gebruikt ten behoeve van een rapport of advies als bedoeld in het vijfde lid. Voor de
toepassing van de eerste volzin behoeft de officier van justitie een schriftelijke machtiging, op diens
vordering te verlenen door de penitentiaire kamer. Bij deze vordering legt de officier van justitie het advies
van de multidisciplinaire commissie over. Indien de officier van justitie, op basis van hei advies van de
multidisciplinaire commissie, afziet van het doen van een vordering, doet hij hiervan mededeling aan de
verdachte en de commissie. In dit artikel wordt onder penitentiaire kamer verstaan: de meervoudige kamer,
bedoeld in artikel 67 van de Wet op de rechterlijke organisatie, in de samenstelling, bedoeld in het derde lid
van dat artikel.

8. Alvorens te beslissen, hoort de penitentiaire kamer de verdachte. De penitentiaire kamer kan de
voorzitter van de multidisciplinaire commissie horen. De penitentiaire kamer doet schriftelijk mededeling
van zijn beslissing aan de verdachte. De gegevens blijven onder de. multidisciplinaire commissie, totdat de
penitentiaire kamer een onherroepelijke beslissing heeft genomen. Indien de penitentiaire kamer
machtiging verleent voor het gebruik van de persoonsgegevens, verstrekt de voorzitter van de
multidisciplinaire commissie onverwijld de persoonsgegevens aan de gedragsdeskundigen, bedoeld in het
vierde lid. Binnen negentig dagen na een onherroepelijke afwijzende beslissing van de penitentiaire kamer of
een mededeling van de officier van justitie aan de commissie dat geen vordering wordt gedaan als bedoeld
in het zesde lid, worden de persoonsgegevens betreffende de gezondheid van betrokkene die de commissie
onder zich heeft, vernietigd. Tegen de beschikking van de penitentiaire kamer staat voor het openbaar
ministerie of de verdachte beroep in cassatie open. De artikelen 446 tot en met 448 van het Wetboek van
Strafvordering zijn van overeenkomstige toepassing.

9. Onze Minister stelt een multidisciplinaire commissie in die tot taak heeft te adviseren over de
aanwezigheid en de bruikbaarheid van persoonsgegevens betreffende de gezondheid. De multidisciplinaire
commissie bestaat uit een tweetal artsen, onder wie een psychiater, een gedragsdeskundige en een tweetal
juristen. De voorzitter van de commissie is een arts, die tevens psychiater is. Bij algemene maatregel van
bestuur worden regels gesteld over de werkwijze, de geheimhouding, en de besluitvorming van de
multidisciplinaire commissie, alsmede over de gegevens in het advies.

De in de laatste zin bedoelde algemene maatregel van bestuur is het Besluit adviescommissie
gegevensverstrekking weigerende observandi (Stb. 2019, 435). Voor zover van belang, is daaraan het
volgend ontleend.

Artikel 1.1

In dit besluit wordt verstaan onder: a. de behandelaar: de arts, gedragsdeskundige of rechtspersoon bij wie
de voorzitter het dossier met betrekking tot de behandeling van een weigerende observandus opvraagt.

(...)

c. het dossier met betrekking tot de behandeling: het dossier als bedoeld in artikel 7:454 van het Burgerlijk
Wetboek.

(…)

i. de weigerende observandus: een verdachte van een misdrijf, dat gericht is tegen of gevaar veroorzaakt
voor de onaantastbaarheid van het lichaam als bedoeld in artikel 38e van de wet, ten aanzien van wie de
rechter toepassing van artikel 37b van het Wetboek van Strafrecht overweegt en die:

a) op grond van een bevel als bedoeld in het Wetboek van Strafvordering ter observatie opgenomen is
geweest in een psychiatrisch ziekenhuis of een inrichting tot klinische observatie bestemd,

b) weigert medewerking te verlenen aan enig onderzoek als bedoeld in het vierde lid van artikel 37a van de
wet, en

c) niet bereid is om medewerking te verlenen aan de verstrekking van persoonsgegevens betreffende een
mogelijke gebrekkige ontwikkeling of ziekelijke stoornis van zijn geestvermogens.

Artikel 2.2

1. Na ontvangst van een last als bedoeld in artikel 37a, vijfde [het hof begrijpt: zesde lid], van de wet,
brengt de commissie binnen dertig dagen gemotiveerd advies uit aan de officier van justitie. 2. De termijn
vangt aan met ingang van de dag na die waarop de last is ontvangen.
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Artikel 2.3

1. Zo spoedig mogelijk na ontvangst van de last vraagt de voorzitter schriftelijk een afschrift van het
dossier met betrekking tot de behandeling van de weigerende observandus op bij de in de last genoemde
behandelaren. Indien een dossier met betrekking tot de behandeling namen bevat van overige
behandelaren van de weigerende observandus, vraagt de voorzitter ook bij die behandelaren schriftelijk een
afschrift op van het dossier met betrekking tot de behandeling van betrokkene. (...)

Artikel 2.9

1. Het advies van de commissie is gemotiveerd. De commissie benoemt in het advies de gegevens die zij
bruikbaar acht, voor het opstellen van een rapportage over de mogelijke aanwezigheid van een gebrekkige
ontwikkeling of ziekelijke stoornis van de geestvermogens van de weigerende observandus tijdens het
begaan van het feit, dan wel de mogelijke afwezigheid daarvan. De motivering bevat in ieder geval een
aanduiding over het al dan niet aanwezig zijn van bruikbare gegevens betreffende:

a. een diagnose of een classificatie van een stoornis, dan wel overige symptomen of factoren die kunnen
duiden op de mogelijke aanwezigheid van een stoornis;

b. de ontwikkeling van de persoonlijkheid van de verdachte en

c. het soort verleende zorg, het soort behandeling, de periodes van behandeling en het type behandelaar,
alsmede over het al dan niet afronden van de behandeling en bijzonderheden met betrekking tot de
behandeltrouw van de weigerende observandus. (...)

Geval waarin de regeling kan worden toegepast

Naar het oordeel van het hof is voldaan aan de voorwaarden van 37a, zesde lid, Sr waaronder de
officier van justitie een last kan geven aan de voorzitter van de Adviescommissie. Het hof heeft in dit
geval geen reden om voor de beoordeling van de vordering uit te gaan van een andere verdenking
dan degene waarvoor de rechtbank ernstige bezwaren, heeft aangenomen, te weten poging tot
moord. Dit is een misdrijf dat gericht is tegen of gevaar veroorzaakt voor de onaantastbaarheid van
het lichaam als bedoeld in artikel 38e Sr. Op grond van de omstandigheden die hiervoor zijn
weergegeven bij het verloop van de zaak, concludeert het hof dat verdachte heeft geweigerd mee te
werken aan enig onderzoek als bedoeld in artikel 37a, vierde lid, Sr. Eveneens heeft hij geweigerd
medewerking te verlenen aan de verstrekking door derden van persoonsgegevens betreffende een
mogelijke gebrekkige ontwikkeling of ziekelijke stoornis van de geestvermogens.

Verder is voldaan aan de in het verlengde hiervan in artikel 1.1, aanhef en onder i, sub a, Bagwo
gestelde eis dat verdachte op grond van een bevel als bedoeld in het Wetboek van Strafvordering, in
dit geval artikel 317 Sv, ter observatie opgenomen is geweest in een inrichting tot klinische observatie
bestemd.

Termijnoverschrijding

De Adviescommissie heeft de last van de officier van justitie ontvangen op 21 oktober 2021. Zij heeft
haar advies uitgebracht op 23 november 2021. Verdachte heeft er terecht op gewezen dat de
commissie daarmee de wettelijke adviestermijn van dertig dagen heeft overschreden (artikelen 37a,
zesde lid, Sr en 2.2 Bagwo). De wet verbindt echter geen consequenties aan een dergelijke
termijnoverschrijding. Dit wordt bevestigd in de Nota van Toelichting bij het Bagwo (blz. 29):

De in het eerste lid neergelegde adviestermijn van dertig dagen is reeds wettelijk bepaald. Dit is geen fatale
termijn in die zin dat er geen rechtsgevolgen zijn verbonden aan het niet binnen die termijn afkomen van
een advies.

De termijn van dertig dagen moet daarom worden gezien als een inspanningsverplichting voor de
Adviescommissie. De enkele overschrijding van deze termijn kan daarom niet leiden tot afwijzing van
de vordering.

Opgevraagde gegevens

Het hof verwerpt het verweer van verdachte dat de Adviescommissie van enkele instanties geen
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dossier had mogen opvragen en dat ook om enkele nader aangeduide stukken niet had mogen
worden verzocht. Artikel 37a, zesde lid, Sr beperkt de bevoegdheid van de Adviescommissie om
persoonsgegevens op te vragen niet tot persoonsgegevens betreffende de gezondheid. Het kan ook
om andere persoonsgegevens gaan. Verder kunnen deze gegevens niet alleen bij artsen, maar ook bij
gedragsdeskundigen worden opgevraagd. Volgens artikel 1.1, aanhef en onder a, van het Bagwo valt
ook een rechtspersoon onder de definitie van een behandelaar waar een dossier kan worden
opgevraagd. De Nota van Toelichting bij het Bagwo (blz. 26) stelt hierover:

Indien een behandelend arts of gedragsdeskundige niet bij naam bekend is, wordt het verzoek tot
verstrekking van het dossier gericht tot de instelling waar de weigerende observandus is behandeld of de
zorgaanbieder die de weigerende observandus heeft behandeld. Om die reden omvat de definitie van «de
behandelaar» tevens de rechtspersoon bij wie het dossier wordt opgevraagd. In het geval dat het dossier bij
een rechtspersoon wordt opgevraagd wijzigt uiteraard niet dat uiteindelijk een dossier van een arts of
gedragsdeskundige wordt opgevraagd.

Desgevraagd heeft de voorzitter van de Adviescommissie in raadkamer nader toegelicht dat bij alle
instanties, oftewel rechtspersonen, die een dossier aan de commissie hebben verstrekt, verdachte
hetzij werd begeleid en/of behandeld door een team met een gedragsdeskundige als
(regie)behandelaar, hetzij door een gedragsdeskundige is onderzocht.

Het hof heeft geen reden aan te nemen dat tussen verdachte en de gedragsdeskundige geen
geneeskundige behandelovereenkomst was gesloten of dat geen dossier is opgemaakt als bedoeld in
artikel 7:454 van het Burgerlijk Wetboek. Anders dan verdachte heeft aangevoerd, maakt van dit
dossier ook deel uit informatie die de behandelaar buiten de patiënt om te weten komt en informatie
die anderen over de patiënt aan de behandelaar verstrekken (zie ook de in 2021 algemeen
beschikbaar gestelde richtlijn 'Omgaan met medische gegevens’ van de Artsenfederatie KNMG,
paragraaf 1.3).

Bruikbaarheid van de gegevens

Verdachte heeft betwist dat enkele van de gegevens die in het advies van de Adviescommissie
worden genoemd, bruikbaar zijn voor het opstellen van een rapport over het bestaan van een
stoornis of gebrekkige ontwikkeling van de geestvermogens. Deze gegevens zouden hetzij te oud
zijn, hetzij slechts iets kunnen zeggen over een zorgaanvraag en niet over een eventuele stoornis.
Verdachte heeft verder opgemerkt dat hij niet beschikt over de stukken die worden genoemd in het
advies van de commissie. Het advies had volgens hem een nadere motivering dienen te bevatten van
de conclusie dat documenten bruikbaar zijn, met een omschrijving van de inhoud van de documenten.

Het hof verwerpt dit betoog. De voorzitter van de Adviescommissie heeft desgevraagd toegelicht dat
ook oudere gegevens van belang kunnen zijn voor de rapporteurs omdat dit inzicht geeft in de
ontwikkeling die verdachte al dan niet heeft doorgemaakt. Ook de zorg die aan verdachte mogelijk is
verleend, kan een aanwijzing zijn voor het bestaan van een stoornis of gebrekkige ontwikkeling.
Artikel 2.9, eerste lid, aanhef en onder c, van het Bagwo noemt dit expliciet als een gegeven dat in de
motivering van het advies van de commissie kan worden genoemd. Verdachte heeft verder geen
inhoudelijk verweer gevoerd dat het hof noodzaakte tot een nader onderzoek naar de bruikbaarheid
van de gegevens. Het hof heeft verdachte gewezen op de mogelijkheid de door de commissie in het
advies genoemde stukken zelf op te vragen bij de betreffende behandelaars. Verdachte heeft hieraan
echter geen consequenties verbonden.

Proportionaliteit

Verdachte heeft aangevoerd dat de verstrekking van bepaalde gegeven niet proportioneel is. Daarbij
heeft hij een beroep gedaan op artikel 8 EVRM Deze bepaling luidt als volgt:

1. Een ieder heeft recht op respect voor zijn privéleven, zijn familie- en gezinsleven, zijn woning en zijn
correspondentie.
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2. Geen inmenging van enig openbaar gezag is toegestaan in de uitoefening van dit recht, dan voor zover bij
de wet is voorzien en in een democratische samenleving noodzakelijk is . in het belang van de nationale
veiligheid, de openbare veiligheid of het economisch welzijn van het land, het voorkomen van
wanordelijkheden en strafbare feiten, de bescherming van de gezondheid of de goede zeden of voor de
bescherming van de rechten en vrijheden van anderen.

Uit de rechtspraak van het Europese Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) volgt dat artikel 8 EVRM
ook bescherming biedt tegen de openbaarmaking van medische gegevens, waaronder gegevens over
de geestelijke gezondheid. Die laatste zijn naar hun aard zeer gevoelige privégegevens, ongeacht of
ze duiden op een bepaalde diagnose. De reden voor deze bescherming is niet alleen gelegen in de
bescherming van de persoonlijke levenssfeer van de betrokkene, maar ook in het waarborgen van het
vertrouwen in medische professionals en de gezondheidszorg in het algemeen. Bij het ontbreken van
deze bescherming zouden degenen die medische hulp nodig hebben ervan kunnen worden
weerhouden noodzakelijke medische hulp in te roepen of de voor de behandeling noodzakelijke
gegevens te verstrekken (o.a. EHRM 27 februari 2018, nr. 66490/09, ro. 93 & 94 (Mocküte tegen
Litouwen)). Ook in de rechtspraak van de Hoge Raad is tot uitdrukking gebracht dat de bescherming
van de vertrouwelijkheid van medische gegevens deze belangen dient (o.a. Hoge Raad 27 mei 2008,
ECLI:NL:HR:2008:BC1369).

Het hof stelt vast dat op grond van de regeling van artikel 37a Sr het medisch beroepsgeheim op
verschillende momenten kan worden doorbroken doordat zonder toestemming van de verdachte
gegevens uit zijn medisch dossier worden verstrekt aan derden die niet bij de behandeling betrokken
zijn. Om te beginnen is er de verstrekking aan de Adviescommissie. Daarna worden gegevens
genoemd in het advies van de commissie. Hoewel daarin de inhoud van de bruikbaar geachte stukken
niet wordt weergegeven, blijkt daar wel uit dat verdachte bij bepaalde instanties in behandeling is
geweest of zorg heeft ontvangen en dat bepaalde onderzoeken zijn gedaan. Ook deze gegevens
vallen onder het medisch beroepsgeheim (zie ook de eerdergenoemde paragraaf in de KNMG-richtlijn).
Het hof is in deze beschikking dan ook, waar mogelijk, terughoudend met het meer specifiek noemen
van deze gegevens. In het geval het hof een machtiging verleent, worden deze gegevens vervolgens
verstrekt aan de deskundigen die over verdachte dienen te rapporteren. Deze gegevens kunnen
uitsluitend worden gebruikt voor een rapport of advies over de persoonlijkheid van de verdachte. Er
moet echter ernstig rekening mee worden gehouden dat de gegevens in dit rapport of advies worden
weergegeven ter onderbouwing van de conclusies van de deskundigen, deze gegevens vervolgens op
een openbare zitting zullen worden besproken en daarna in een in het openbaar uitgesproken vonnis
of arrest zullen worden weergegeven ter onderbouwing van het oordeel van de rechter. De wet bevat
geen waarborgen om dit te voorkomen of beperken.

In de parlementaire geschiedenis van de totstandkoming van de wettelijke regeling ter doorbreking
van het medisch beroepsgeheim, is de wetgever verschillende keren ingegaan op de
overeenstemming van deze regeling met artikel 8 EVRM.

De Memorie van Antwoord in de Eerste Kamer vermeldt daarover het volgende:

De leidende uitspraak van het EHRM inzake de vertrouwelijkheid van medische gegevens is de uitspraak
van 25 februari 1997 in de zaak Z. tegen Finland (appl. no. 22009/93). In die uitspraak heeft het EHRM
overwogen dat de bescherming van medische gegevens essentieel is voor een effectief genot van het recht
op eerbiediging van het privéleven. De vertrouwelijkheid van medische gegevens is een fundamenteel
beginsel dat wezenlijk is, niet alleen omwille van het gevoel van respect voor zijn privacy van de patiënt,
maar ook om zijn of haar vertrouwen in de medische professie en in de gezondheidszorg in het algemeen te
behouden. Aan de bescherming van de vertrouwelijkheid van medische gegevens komt dan ook een zwaar
gewicht toe en een beperking hierop is slechts dan gerechtvaardigd wanneer deze wordt ingegeven door een
dwingende eis in het algemeen belang («overriding requirement in the public interest»). Uit deze uitspraak
volgt ook dat een zodanige «dwingende eis van algemeen belang» gelegen kan zijn in strafrechtelijke
belangen. Het EHRM erkent uitdrukkelijk dat de belangen van de patiënt en van de maatschappij in het
algemeen bij de vertrouwelijkheid van medische gegevens hoewel fundamenteel, onder omstandigheden
toch ondergeschikt kunnen zijn aan strafrechtelijke belangen. Dit is het geval wanneer is aangetoond dat
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die strafrechtelijke belangen even zwaar of zwaarder wegen dan het belang van de vertrouwelijkheid van
gegevens. Het op grond van de voorgestelde regeling inzake weigerende observandi vorderen en verwerken
van persoonsgegevens betreffende de gezondheid van de verdachte zonder zijn toestemming is aan te
merken als een inmenging in diens recht op eerbiediging van zijn privéleven. Wij zijn evenwel van oordeel
dat wij tot een zorgvuldige regeling zijn gekomen, die aan de daaraan te stellen eisen voldoet en dat deze
inmenging in het privéleven mitsdien gerechtvaardigd is. De voorgestelde regeling berust allereerst op een
formeel-wettelijke grondslag, die een duidelijk beeld geeft van de omstandigheden waaronder en van, aan
en door wie de persoonsgegevens betreffende de gezondheid kunnen worden gevorderd, verstrekt dan wel
verwerkt (…)

Mede naar aanleiding van opmerkingen uit het veld en de Tweede Kamer hebben wij in die regeling
bovendien de nodige waarborgen opgenomen. In dit verband wijzen wij graag in het bijzonder op het
volgende:

(...)

• over de reden van de weigering van de verdachte om mee te werken aan enig onderzoek wordt zo
mogelijk gerapporteerd zodat deze reden kenbaar is en door de officier van justitie respectievelijk de
penitentiaire kamer van het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden bij de beoordeling kan worden betrokken;

• de kring van personen aan wie de persoonsgegevens betreffende de gezondheid worden verstrekt is zo
beperkt mogelijk gehouden. Deze worden in eerste instantie uitsluitend verstrekt aan en verwerkt door een
onafhankelijke multidisciplinaire commissie en in voorkomende gevallen tevens aan de gedragsdeskundigen
ten behoeve van het opstellen van een rapport of advies over de mogelijke aanwezigheid van een
geestesstoornis;

(...)

• voor het ter beschikking stellen van de persoonsgegevens aan de gedragsdeskundigen is een schriftelijke
machtiging van de penitentiaire kamer van het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden vereist. In de vordering
tot verlening van een schriftelijke machtiging zet de officier van justitie zijn redenen voor de vordering
uiteen. Wanneer de vordering volgt op een negatiefadvies van de commissie, dan rust op hem daarbij een
zwaardere motiveringsplicht;

(...)

• voordat de penitentiaire kamer beslist op de vordering hoort hij de verdachte. Aldus is geborgd dat de
rechter bij zijn beslissing naast het advies van de commissie en het standpunt van de officier van justitie
tevens alle voor de verdachte relevante feiten en omstandigheden, waaronder de reden voor diens
weigering om medewerking te verlenen aan enige rapportage en zijn visie op het gebruik van de bestaande
medische gegevens, kan betrekken. Wanneer de penitentiaire kamer daartoe aanleiding ziet, kan deze ook
de voorzitter van de commissie horen;

• tegen de beslissing van de penitentiaire kamer kan cassatie worden ingesteld. In de regeling zoals wij die
hadden voorgesteld, werd de schriftelijke machtiging afgegeven door de rechter-commissaris, waarna eerst
hoger beroep en vervolgens cassatie openstond. Als gevolg van het aangenomen amendement Van
Toorenburg (nr. 23), dat werd ingegeven door het advies van de Raad voor de rechtspraak, is niet langer de
rechter-commissaris, maar de penitentiaire kamer van het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden bevoegd tot
het afgeven van de schriftelijke machtiging. Dit heeft tot gevolg dat het oorspronkelijk voorziene hoger
beroep is komen te vervallen. Tegen dit verlies van een extra aan te wenden rechtsmiddel staat echter dat
in de samenstelling van de penitentiaire kamer, waarvan een psychiater en een psycholoog deel uitmaken,
een nieuwe extra waarborg is gelegen;

(...)

De regeling dient voorts meerdere in het tweede lid van artikel 8 EVRM opgesomde gelegitimeerde doelen.
Dit betreft zowel de bescherming van toekomstige slachtoffers (de bescherming van de rechten en
vrijheden van anderen), als de openbare veiligheid, het voorkomen van wanordelijkheden en strafbare feiten
en de bescherming van de gezondheid (van de toekomstige slachtoffers) of de goede zeden.

(...)

Dat de noodzaak om het probleem van de weigerende observandi aan te pakken is aan te merken als een
dwingende eis in het algemeen belang, staat voor ons buiten twijfel. Wij wijzen er op dat eerdere medische
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gegevens op grond van deze regeling niet ten aanzien van alle «tbs-waardige» delicten kunnen worden
gevorderd, maar alleen ten aanzien van de zogeheten «geweldsmisdrijven» in de zin van artikel 38e Sr,
waarvoor ongemaximeerde tbs met dwangverpleging kan worden opgelegd. Dit betreft ernstige misdrijven
als moord en verkrachting, ten aanzien waarvan ook het EHRM heeft overwogen dat op de Staat een
positieve verplichting rust om (preventieve) maatregelen te treffen teneinde dergelijke misdrijven zoveel
mogelijk te voorkomen. Deze verplichting betrekken wij bij de invulling van onze beoordelingsruimte.
Dergelijke misdrijven, waarbij sprake is van een aantasting van of gevaar voor het lichaam van het
slachtoffer, grijpen niet alleen zeer diep in de levens van de slachtoffers en eventuele nabestaanden maar
raken ook de maatschappij als geheel, omdat zij het gevoel van maatschappelijke veiligheid aantasten.
Wanneer iemand een stoornis heeft, is het zaak dat hij daarvoor de juiste behandeling ontvangt. Dat geldt
in het algemeen, maar geldt ook in het bijzonder voor verdachten van zeer ernstige misdrijven. Bij die
verdachten dient in het kader van de strafoplegging te worden vastgesteld of ten tijde van het begaan van
het strafbare feit sprake was van een geestesstoornis. In dat geval kan er immers sprake zijn van een
grote kans op recidive en is tbs mogelijk de meest adequate sanctie en juiste zorgplek. Voorkomen dient te
worden dat geen tbs kan worden opgelegd enkel en alleen vanwege het gegeven dat een verdachte
medewerking aan het pro Justitiaonderzoek weigert, terwijl er wel gegevens beschikbaar zijn die zouden
kunnen bijdragen aan de vaststelling van de aanwezigheid van een mogelijke geestesstoornis (...)

De regeling is voorts met afdoende waarborgen omkleed. Dit afgezet tegen het beperkt aantal misdrijven
waarbij de regeling - als ultimum remedium - kan worden toegepast, het beperkte doel waarvoor de
gegevens mogen worden gebruikt (enkel het vaststellen van de aanwezigheid van een geestesstoornis) en
de zeer beperkte kring van personen waarbinnen de persoonsgegevens worden gedeeld, maakt dat de
regeling in algemene zin voldoet aan het proportionaliteitsvereiste (...) Of de gegevens ook daadwerkelijk
beschikbaar worden gesteld, is aan het gerechtshof of eventueel na cassatieberoep aan de Hoge Raad. Bij
die beslissing weegt het advies van de multidisciplinaire commissie zwaar mee. Bovendien wordt de
verdachte door het gerechtshof gehoord en kan ook de voorzitter van de multidisciplinaire commissie
gehoord worden (...) Dat het gebruik van de gevorderde gegevens voor de rapportage ook in het individuele
geval proportioneel is, is geborgd door de rechterlijke toets. De rechter weegt daarbij per individueel geval
het belang van het gebruik van de eerdere gegevens door de rapporteurs tegen het belang van de
vertrouwelijkheid van medische gegevens, waarbij hij het advies van de multidisciplinaire commissie
omtrent de aanwezigheid en bruikbaarheid van gegevens zwaar laat meewegen. (Eerste Kamer 2012-
2013, 32398, F, blz. 13-18)

Uit artikel 8 EVRM en het stelsel van de wet, zoals toegelicht in de parlementaire geschiedenis, volgt
dat het hof dient te beoordelen of de doorbreking van het medisch beroepsgeheim ook in het
individuele geval proportioneel is, dat wil zeggen wordt gerechtvaardigd door een dwingende eis in
het algemeen belang. Naar het oordeel van het hof dienen daartoe alle omstandigheden van het
geval te worden betrokken, zoals de aard en de ernst van het feit waarvan de verdachte wordt
verdacht (in ieder geval een zogenoemd geweldsmisdrijf), de omstandigheden waaronder het feit is
gepleegd, de voor de vordering tot verstrekking aangevoerde gronden, de reden voor de weigering
tot medewerking aan het onderzoek, het advies van de commissie, de aard en beschreven inhoud van
de in het advies genoemde gegevens alsmede de visie van de verdachte hierop, aanwijzingen dat bij
de verdachte sprake is van een stoornis die nader onderzoek vergt en aanwijzingen voor het gevaar
dat de verdachte een strafbaar feit zal begaan.

Bij die beoordeling dient te worden betrokken dat, zoals hiervoor uiteengezet en anders dan in de
parlementaire geschiedenis is betoogd, de aan de rapporteurs verstrekte gegevens ook buiten de
kring van de Adviescommissie en de rapporteurs openbaar kunnen worden. Zodra deze gegevens in
een rapport voor de strafrechter worden verwerkt zijn de gegevens immers kenbaar. Dit is een verschil
met het aangehaalde arrest van het EHRM van 25 februari 1997 (Z. tegen Finland) waarin belang
werd gehecht aan waarborgen om de medische gegevens geheim te houden (ro. 103 en 107). Verder
is in deze zaak de noodzaak voor de doorbreking van het medisch beroepsgeheim gevonden in het
onderzoek naar gepleegde strafbare feiten en de vervolging van de daders (ro. 97). Doorbreking van
het beroepsgeheim op grond van artikel 37a Sr vindt zijn reden in het minder concrete en minder
acute belang van het voorkomen van een toekomstig strafbaar feit door oplegging van de maatregel
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4.1.

van terbeschikkingstelling, terwijl nog niet is vastgesteld dat aan de voorwaarden voor oplegging is
voldaan. Dat wordt juist onderzocht. Dit dient te worden meegewogen in het oordeel of verstrekking
van de persoonsgegevens ook in het individuele geval proportioneel is.

Bij het antwoord op de vraag of een dwingende eis in het algemeen belang bestaat, komt daarom ook
betekenis toe aan omstandigheden die tot het oordeel kunnen leiden dat een zodanige noodzaak
bestaat tot het onderzoeken van het bestaan van een stoornis, met het oog op het opleggen van een
maatregel ter bescherming van anderen en ter vermindering van recidive, dat doorbreking van het
medisch beroepsgeheim gerechtvaardigd is. Het hof wijst er in dit verband op dat artikel 1.1, onder i,
aanhef, Bagwo onder een weigerende observandus de verdachte verstaat ten aanzien van wie de
rechter al oplegging van een terbeschikkingstelling met verpleging van overheidswege overweegt.

In de voorliggende zaak heeft het hof in de reden voor de weigering van medewerking aan het
onderzoek en in de aard en beschreven inhoud van de bruikbaar geachte documenten, geen
bijzondere redenen gevonden voor toewijzing of afwijzing van de vordering. Enerzijds stelt het hof
vast dat het PBC-rapport aanwijzingen bevat dat bij verdachte sprake is van een ziekelijke stoornis of
gebrekkige ontwikkeling van de geestvermogens. Verder heeft de verdenking betrekking op een
ernstig geweldsmisdrijf, namelijk poging moord. Anderzijds overweegt het hof, zonder af te willen
doen aan de gevolgen die het feit heeft gehad voor het slachtoffer, dat geen sprake is van een
voltooid levensdelict. Verder is het delict niet gepleegd onder bijzondere omstandigheden. Het PBC-
rapport bevat geen overwegingen over het recidivegevaar dat uitgaat van verdachte. Het hof stelt
vast dat het uittreksel uit de justitiële documentatie van verdachte geen eerdere zware
geweldsmisdrijven vermeldt. Uit dit uittreksel volgt ook dat verdachte, vergeleken met de populatie
van personen met een terbeschikkingstelling, relatief oud was toen hij voor het eerst in aanraking
kwam met justitie.

Alles afwegende is het hof van oordeel dat in het onderhavige geval niet een zodanige noodzaak tot
het onderzoeken van het bestaan van een ziekelijke stoornis of gebrekkige ontwikkeling van de
geestvermogens en evenmin anderszins een dwingende eis in het algemeen belang bestaat, dat de
inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van verdachte en de met doorbreking van het medisch
beroepsgeheim gepaard gaande schade aan het vertrouwen in de medische stand gerechtvaardigd is.

Verstrekking van het advies van de commissie

Mocht deze beschikking onherroepelijk worden, dan zullen de door de Adviescommissie verzamelde
gegevens overeenkomstig artikel 37a, achtste lid, Sr worden vernietigd. De wet bevat echter geen
regeling voor de vernietiging of geheimhouding van het advies van de commissie. Gelet op hetgeen
het hof heeft overwogen over de inbreuk op het medisch beroepsgeheim die al in het advies zelf is
gelegen, acht het hof het in strijd met artikel 8 EVRM als bij een afwijzing van de vordering tot
verstrekking van persoonsgegevens, het advies van de commissie alsnog in het strafdossier zou
worden gevoegd.

BESLISSING

Het hof:

— wijst af de vordering tot verlening van een machtiging voor het gebruik van persoonsgegevens van
[verdachte] .”

Het middel valt als gezegd uiteen in twee deelklachten.

De eerste klacht is dat het hof door de regeling in haar algemeenheid te toetsen op de

4 Het middel
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proportionaliteit, buiten de kaders van de beoordeling van de proportionaliteit in het onderhavige
geval is gegaan. Betoogd wordt dat het hof daarmee blijk heeft gegeven van een onjuiste
rechtsopvatting en in strijd met art. 11 Wet algemene bepalingen de innerlijke waarde of billijkheid
van de wet heeft beoordeeld.

De tweede klacht is dat het oordeel van het hof dat in dit geval niet een zodanige noodzaak tot
het onderzoeken van het bestaan van een ziekelijke stoornis of gebrekkige ontwikkeling van de
geestvermogens of anderszins een dwingende eis in het algemeen belang bestaat, dat de inbreuk
op de persoonlijke levenssfeer van de verdachte en de met de doorbreking van het medisch
beroepsgeheim gepaarde gaande schade aan het vertrouwen in de medische stand
gerechtvaardigd is, niet zonder meer begrijpelijk is, gelet op de omstandigheden die het hof
daarbij heeft betrokken.

De regeling van het vergaren van vertrouwelijke (medische) informatie over de weigerende
observandus zoals neergelegd in art. 37a leden 6 e.v. Sr is betrekkelijk nieuw. Nu de onderhavige
zaak de eerste is die in cassatie voorligt, zal ik, voordat ik de klachten bespreek na het citeren van
de wetsbepaling achtereenvolgens ingaan op de parlementaire behandeling, de procedure en het
toetsingskader dat de penitentiaire kamer dient te hanteren bij het al dan niet verlenen van een
machtiging voor het gebruik van persoonsgegevens ten behoeve van de Pro Justitia rapportage.
Tot slot zal ik aandacht besteden aan de vraag in hoeverre de beschikking van de penitentiaire
kamer in cassatie kan worden getoetst.

De wettelijke regeling 1

Art. 37a Sr luidt als volgt2:

“1. Indien de veiligheid van anderen, dan wel de algemene veiligheid van personen of goederen
dat eist, kan de rechter gelasten dat een verdachte ter beschikking wordt gesteld indien hij tot het
oordeel komt dat:

1°. bij de verdachte tijdens het begaan van het feit gebrekkige ontwikkeling of ziekelijke stoornis
van de geestvermogens bestond; en

2°. het door hem begane feit een misdrijf is waarop naar de wettelijke omschrijving een
gevangenisstraf van vier jaar of meer is gesteld dan wel behoort tot een van de misdrijven
omschreven in de artikelen 132, 285, eerste lid, 285b, en 395 van het Wetboek van Strafrecht,
175, tweede lid, onderdeel b, of derde lid in verbinding met het eerste lid, onderdeel b, van de
Wegenverkeerswet 1994, en 11, tweede lid, van de Opiumwet.

2. Bij toepassing van het vorige lid kan de rechter afzien van het opleggen van straf, ook indien hij
oordeelt dat het feit wel aan de verdachte kan worden toegerekend.

3. Ten behoeve van het oordeel, bedoeld in het eerste lid, doet de rechter een met redenen
omkleed, gedagtekend en ondertekend advies overleggen van ten minste twee
gedragsdeskundigen van verschillende disciplines, waaronder een psychiater, die de betrokkene
hebben onderzocht. Zodanig advies dient door de gedragsdeskundigen gezamenlijk dan wel door
ieder van hen afzonderlijk te zijn uitgebracht. Indien dit advies eerder dan een jaar voor de
aanvang van de terechtzitting is gedagtekend, kan de rechter hiervan slechts gebruik maken met
instemming van het openbaar ministerie en de verdachte. Bij of krachtens algemene maatregel
van bestuur kunnen nadere regels worden gesteld over dit advies.

4. Het derde lid blijft buiten toepassing, indien de betrokkene weigert medewerking te verlenen
aan het onderzoek dat ten behoeve van het advies moet worden verricht. Voor zover mogelijk
rapporteren de gedragsdeskundigen gezamenlijk dan wel een ieder van hen afzonderlijk over de
reden van de weigering. De rechter doet zich zoveel mogelijk een ander advies of rapport
overleggen dat hem over de wenselijkheid of noodzakelijkheid van een last als bedoeld in het
eerste lid kan voorlichten en aan de totstandkoming waarvan de betrokkene wel bereid is om
medewerking te verlenen.

5. Bij het geven van een last als bedoeld in het eerste lid neemt de rechter in aanmerking de
inhoud van de overige adviezen en rapporten die over de persoonlijkheid van de verdachte zijn
uitgebracht, alsmede de ernst van het begane feit of de veelvuldigheid van voorafgegane
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veroordelingen wegens misdrijf.

6. Indien betrokkene verdacht wordt van een misdrijf dat gericht is tegen of gevaar veroorzaakt
voor de onaantastbaarheid van het lichaam als bedoeld in artikel 38e van het Wetboek van
Strafrecht en hij weigert medewerking te verlenen aan enig onderzoek als bedoeld in het vierde lid
kan de officier van justitie de voorzitter van de multidisciplinaire commissie, bedoeld in het
negende lid, gelasten dat die commissie aan hem een advies uitbrengt over de aanwezigheid en
de bruikbaarheid van persoonsgegevens betreffende een mogelijke gebrekkige ontwikkeling of
ziekelijke stoornis van de geestvermogens van betrokkene, ten aanzien waarvan de verdachte
niet bereid is om medewerking te verlenen aan de verstrekking. De leden van de multidisciplinaire
commissie zijn bevoegd persoonsgegevens, waaronder persoonsgegevens betreffende de
gezondheid, op te vragen van artsen en gedragsdeskundigen en daarvan kennis te nemen. Op
een verzoek van de multidisciplinaire commissie is de arts of gedragsdeskundige verplicht de
persoonsgegevens van betrokkene aan de multidisciplinaire commissie te verstrekken. De
multidisciplinaire commissie brengt uiterlijk 30 dagen na de last, bedoeld in de eerste volzin,
gemotiveerd advies uit aan de officier van justitie over de aanwezigheid en bruikbaarheid van de
persoonsgegevens in relatie tot de aanwezigheid van een gebrekkige ontwikkeling of ziekelijke
stoornis van de geestvermogens tijdens het begaan van het feit. Van een last, bedoeld in de
eerste volzin, doet de officier van justitie mededeling aan de verdachte, onder medezending van
het advies van de multidisciplinaire commissie.

7. De persoonsgegevens van betrokkene die aan de multidisciplinaire commissie zijn verstrekt,
kunnen uitsluitend worden gebruikt ten behoeve van een rapport of advies als bedoeld in het
vijfde lid. Voor de toepassing van de eerste volzin behoeft de officier van justitie een schriftelijke
machtiging, op diens vordering te verlenen door de penitentiaire kamer. Bij deze vordering legt de
officier van justitie het advies van de multidisciplinaire commissie over. Indien de officier van
justitie, op basis van het advies van de multidisciplinaire commissie, afziet van het doen van een
vordering, doet hij hiervan mededeling aan de verdachte en de commissie. In dit artikel wordt
onder penitentiaire kamer verstaan: de meervoudige kamer, bedoeld in artikel 67 van de Wet op
de rechterlijke organisatie, in de samenstelling, bedoeld in het derde lid van dat artikel.

8. Alvorens te beslissen, hoort de penitentiaire kamer de verdachte. De penitentiaire kamer kan de
voorzitter van de multidisciplinaire commissie horen. De penitentiaire kamer doet schriftelijk
mededeling van zijn beslissing aan de verdachte. De gegevens blijven onder de multidisciplinaire
commissie, totdat de penitentiaire kamer een onherroepelijke beslissing heeft genomen. Indien de
penitentiaire kamer machtiging verleent voor het gebruik van de persoonsgegevens, verstrekt de
voorzitter van de multidisciplinaire commissie onverwijld de persoonsgegevens aan de
gedragsdeskundigen, bedoeld in het vierde lid. Binnen negentig dagen na een onherroepelijke
afwijzende beslissing van de penitentiaire kamer of een mededeling van de officier van justitie aan
de commissie dat geen vordering wordt gedaan als bedoeld in het zesde lid, worden de
persoonsgegevens betreffende de gezondheid van betrokkene die de commissie onder zich heeft,
vernietigd. Tegen de beschikking van de penitentiaire kamer staat voor het openbaar ministerie of
de verdachte beroep in cassatie open. De artikelen 446 tot en met 448 van het Wetboek van
Strafvordering zijn van overeenkomstige toepassing.

9. Onze Minister stelt een multidisciplinaire commissie in die tot taak heeft te adviseren over de
aanwezigheid en de bruikbaarheid van persoonsgegevens betreffende de gezondheid. De
multidisciplinaire commissie bestaat uit een tweetal artsen, onder wie een psychiater, een
gedragsdeskundige en een tweetal juristen. De voorzitter van de commissie is een arts, die
tevens psychiater is. Bij algemene maatregel van bestuur worden regels gesteld over de
werkwijze, de geheimhouding, en de besluitvorming van de multidisciplinaire commissie, alsmede
over de gegevens in het advies.”

Parlementaire totstandkoming van de regeling weigerende observandi

Het wetgevingsproces van de regeling weigerende observandi ex art. 37a leden 6 t/m 9 Sr
kent een wat onstuimig verloop. Directe aanleiding voor deze regeling lijkt een
burgerinitiatief te zijn dat met een voorstel is gekomen dat een persoon die een ernstig
misdrijf begaat wettelijk wordt verplicht om mee te werken aan een gedragskundig
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onderzoek en dat voor bepaalde delicten zonder gedragskundig onderzoek de maatregel
van tbs moet kunnen worden opgelegd. De aanleiding voor het initiatief was de indruk dat
aan verdachten die weigerden mee te werken aan persoonlijkheidsonderzoeken geen tbs
werd opgelegd. De toenmalig staatssecretaris van Justitie meende weliswaar dat een
dergelijke meewerkverplichting indruist tegen het nemo-teneturbeginsel, maar was met de
indieners van oordeel dat weigeren niet mocht lonen. Mede gezien de destijds teruglopende
tbs-opleggingen en in aantal toenemende weigerende observandi, stond de staatssecretaris
open voor een aanpassing van de tbs-regeling. Hij kondigde op 17 februari 2011 aan te
zullen voorzien in een wettelijke regeling die het mogelijk moest maken dat rapporteurs,
zonder toestemming van de verdachte, de beschikking zouden krijgen over documenten van
instanties waar de verdachte eerder in behandeling was geweest, zodat zij – en uiteindelijk
de rechter – een completer beeld konden verkrijgen van de van de geestesgesteldheid van
de verdachte.3 Bij nota van wijziging bij het toen reeds ingediende Wetsvoorstel forensische
zorg (Wfz) is voorgesteld art. 37a Sr aan te vullen met de bepaling dat, indien de verdachte
medewerking aan rapportage door een gedragskundige over zijn geestesgesteldheid
weigert, de rechter op vordering van het openbaar ministerie kan gelasten dat gegevens
van vroegere behandelingen ter beschikking van de forensische rapporteurs worden gesteld.
Deze doorbreking van het medisch beroepsgeheim werd gerechtvaardigd geacht gelet op de
belangen die zijn gemoeid met een dergelijk onderzoek, te weten de veiligheid van de
samenleving.4

Het wetsvoorstel werd kritisch door de Tweede Kamer ontvangen.5 Met name de hiermee
gepaard gaande schending van het recht op privacy en het medisch beroepsgeheim werd
niet lichtvaardig opgenomen. Ook de noodzaak van de regeling werd ter discussie gesteld,
gelet op het beperkte aantal weigerende observandi dat geen tbs kreeg opgelegd (toen
jaarlijks ongeveer 35) en de heersende misvatting dat de rechter bij deze groep geen tbs
zou kunnen opleggen zonder een dergelijke voorziening. Vervolgens is een tweede nota van
wijziging ingediend, waarin de regeling werd opgetuigd met een multidisciplinaire
adviescommissie en rechtsmiddelen. Op advies van de Raad van State6 is ook aandacht
besteed aan de gesignaleerde spanning van de regeling met art. 8 EVRM, in het bijzonder
waar het de proportionaliteit en subsidiariteit van de regeling betrof.7 De voorgestelde
regeling is op de valreep8 nog door verschillende instanties, waaronder de RSJ en de GGZ,
bekritiseerd. Daarbij zijn met name vraagtekens geplaatst bij de verenigbaarheid van het
voorstel met art. 8 EVRM vanwege de schending van de privacy-rechten en het medisch
beroepsgeheim. Ook werd kritiek geuit op de (nog) niet-aangetoonde effectiviteit van de
voorgestelde regeling. Voorts werd gevreesd dat kwetsbare personen als gevolg van deze
regeling zorg zou gaan mijden, wat juist weer een gevaar op zichzelf zou betekenen.9 Het
wetsvoorstel werd desalniettemin – met op het nippertje nog een amendement waarbij als
toetsende rechterlijke instantie de rechter-commissaris werd vervangen door de
penitentiaire kamer van het hof Arnhem-Leeuwarden10 – door de Tweede Kamer
aangenomen.11 Het wetsvoorstel stuitte ook in de Eerste Kamer op (forse) kritiek12, die de
toenmalige staatssecretaris telkens uitgebreid heeft voorzien van repliek.13

De behandeling van het wetsvoorstel heeft vervolgens langere tijd stilgelegen, omdat de
Eerste Kamer van oordeel was dat de Wet forensische zorg gezamenlijk diende te worden
behandeld met de wetsvoorstellen voor de Wet zorg en dwang en de Wet verplichte
geestelijke gezondheidszorg.14 Na een wederom uitvoerige discussie over de voorgestelde
regeling tussen de fracties en de toenmalig minister voor rechtsbescherming in de Eerste
Kamer15, is het wetsvoorstel op 23 januari 2018 aangenomen.16 Hierna is ook het ontwerp-
Besluit adviescommissie gegevensverstrekking weigerende observandi (hierna: het Besluit)
ingediend17 en nader toelicht.18 De wet en het Besluit zijn in werking getreden op 28
november 2019.19 Een eindevaluatie is voorzien in 2023.20

De procedure

Hierna zal ik kort stilstaan bij de procedure, zoals die volgt uit art. 37a lid 6 t/m 9 Sr en het
Besluit.

1140



4.5.2.

4.5.3.

4.5.4.

4.5.5.

Het hof heeft erop gewezen dat de wettelijke regeling weigerende observandi weinig
procedurele voorschriften bevat en de algemene bepalingen van de raadkamerprocedure
van toepassing geacht. Dat lijkt mij terecht, zie hierna onder 4.5.7.

Aan een verdachte kan onder de in art. 37a lid 1 t/m 3 Sr genoemde voorwaarden tbs met
dwangverpleging worden opgelegd. Deze voorwaarden houden kort gezegd in dat (i) de
veiligheid van anderen dan wel de algemene veiligheid van personen of goederen die
oplegging eist, (ii) bij de verdachte tijdens het begaan van het feit gebrekkige ontwikkeling
of ziekelijke stoornis van de geestvermogens bestond en (iii) het een misdrijf betreft waarop
een gevangenisstraf van vier jaar of hoger is gesteld dan wel die is genoemd in lid 1 sub 2.
De rechter zal zich daarbij moeten baseren op een advies van ten minste twee
gedragsdeskundigen van verschillende disciplines, waaronder een psychiater, die de
verdachte hebben onderzocht. Indien dit advies eerder dan een jaar voor de aanvang van
de terechtzitting is gedagtekend, kan de rechter hiervan slechts gebruik maken met
instemming van het openbaar ministerie en de verdachte. Indien de verdachte weigert
medewerking te verlenen aan een gedragskundig onderzoek ten behoeve van een Pro
Justitia rapportage, geldt deze laatste eis niet. Voor zover mogelijk rapporteren de
gedragsdeskundigen dan over de reden van de weigering en de rechter doet zich zoveel
mogelijk een ander advies overleggen dat hem over de wenselijkheid of noodzakelijkheid
van een tbs maatregel kan voorlichten. Tot zover de ‘reguliere tbs regeling’.

De regeling weigerende observandi bevat een uitzondering op de reguliere procedure en
houdt op hoofdlijnen het volgende in.21 De officier van justitie kan onder hierna te noemen
voorwaarden een daartoe ingestelde adviescommissie22 gelasten aan hem een advies uit te
brengen over de aanwezigheid en bruikbaarheid van persoonsgegevens betreffende een
mogelijke gebrekkige ontwikkeling of ziekelijke stoornis van de verdachte tijdens het begaan
van het strafbare feit. Het gaat dan om persoonsgegevens die de verdachte weigert te
(laten) verstrekken. De adviescommissie vraagt deze persoonsgegevens vervolgens op bij
vermoedelijke (oud-)behandelaren van de verdachte, neemt daarvan kennis en brengt –
uiterlijk dertig dagen na ontvangst van de gegeven last23 – een gemotiveerd advies uit
waarin zij de gegevens benoemt die zij al dan niet bruikbaar acht voor het opstellen van een
rapportage over de mogelijke aan- of afwezigheid van een gebrekkige ontwikkeling of
ziekelijke stoornis van de geestvermogens van de weigerende observandus tijdens het
begaan van het feit.24 Het advies bevat niet de medische gegevens zelf, maar een abstracte
beschrijving daarvan, bijvoorbeeld of er informatie beschikbaar is in de vorm van een
diagnose of classificatie van een stoornis. 25

De officier van justitie kan deze procedure in gang zetten als voldaan is aan de volgende
voorwaarden:

(i) de verdachte wordt verdacht van een misdrijf dat is gericht tegen of gevaar veroorzaakt
voor de onaantastbaarheid van het lichaam ex art. 38e Sr (‘geweldsmisdrijf’, zie art. 37a lid 6
Sr);

(ii) de rechter overweegt ten aanzien van de verdachte oplegging van tbs (zie Besluit art. 1.1
onder i);

(iii) de verdachte is ter klinische observatie opgenomen geweest (zie Besluit art. 1.1 onder i);

(iv) de verdachte weigert medewerking te verlenen aan enig gedragskundig onderzoek.

De officier van justitie doet van de door hem gegeven last mededeling aan de verdachte,
onder medezending van het uitgebrachte advies van de adviescommissie (art. 37a lid 6 Sr).
De persoonsgegevens van de verdachte die aan de commissie zijn verstrekt, kunnen
uitsluitend worden gebruikt ten behoeve van een Pro Justitia rapportage in de betreffende
strafzaak. De officier van justitie heeft voor het verstrekken van deze gegevens een
schriftelijke machtiging van de penitentiaire kamer van hof Arnhem-Leeuwarden nodig. De
officier van justitie legt bij de vordering tot verlening van een machtiging het advies van de
adviescommissie over. Als de officier van justitie afziet van het doen van een vordering, doet
hij hiervan mededeling aan de verdachte en de adviescommissie.
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4.5.6.

4.5.7.

4.5.8.

4.5.9.

4.6.1.

4.6.

De penitentiaire kamer van het hof Arnhem-Leeuwarden is samengesteld uit drie
raadsheren en twee niet-rechterlijke gedragsdeskundigen.26 Deze kamer hoort de verdachte
en kan de voorzitter van de adviescommissie horen. De penitentiaire kamer doet schriftelijk
mededeling van zijn beslissing aan de verdachte.

Ik meen dat het oordeel van het hof dat de algemene wettelijke bepalingen over de
behandeling door de raadkamer van toepassing zijn op deze procedure, juist is, althans het
meest voor de hand ligt, ook al valt dat uit art. 37a lid 8 Sr en het Besluit niet met zoveel
woorden op te maken.27 Uit art. 21 lid 1 Sv volgt immers dat in alle gevallen waarin niet de
beslissing door het rechterlijk college op de terechtzitting is voorgeschreven of aldaar
ambtshalve wordt genomen, de behandeling door de raadkamer geschiedt. Daarbij komt dat
art. 37a lid 8 Sr rept over een ‘beschikking’ van de penitentiaire kamer en beschikkingen
worden gewezen door een raadkamer. Dat betekent tevens dat de behandeling van de
raadkamer, omdat niet anders wettelijk is voorgeschreven, niet in het openbaar plaatsvindt
(art. 22 lid 2 Sv). Ook in de wetsgeschiedenis zijn aanknopingspunten te vinden dat de
wetgever een besloten raadkamerprocedure voor ogen had.28 Dat de raadkamerprocedure
van toepassing is, betekent dat eveneens de algemene voorschriften als voorzien in art. 23
t/m 25 Sv moeten worden nageleefd. Dit houdt onder meer in dat als uitgangspunt geldt dat
de uitspraak van de beschikking niet in het openbaar plaatsvindt29, dat de raadkamer het
openbaar ministerie, de verdachte en andere procesdeelnemers hoort, dat de beschikking
onverwijld wordt toegezonden aan de deelnemers30 en dat de beschikking, het proces-
verbaal van de raadkamer en ‘de verdere tijdens het onderzoek in de raadkamer in het
geding gebrachte stukken bij de processtukken worden gevoegd’ (art. 25 lid 4 Sv). Ik vraag
mij wel af hoe dit laatste voorschrift zich verhoudt tot de overweging van het hof dat het hof
het in strijd met art. 8 EVRM acht dat bij een afwijzende beslissing het advies van de
Adviescommissie in het dossier wordt gevoegd, maar dat merk ik voor dit moment slechts
terzijde op en laat ik hier verder rusten.

De door de commissie verkregen persoonsgegevens blijven berusten onder de commissie
totdat de penitentiaire kamer een onherroepelijke beslissing heeft genomen. Indien de
penitentiaire kamer machtiging verleent voor het gebruik van de gegevens, verstrekt de
voorzitter van de commissie onverwijld de persoonsgegevens aan de gedragsdeskundigen
die over de verdachte moeten rapporteren. Terstond hierna stelt de voorzitter de
behandelaar die deze gegevens heeft verstrekt daarvan op de hoogte (art. 2.10 Besluit).
Binnen negentig dagen na verstrekking, een onherroepelijke afwijzende beslissing van de
penitentiaire kamer of een mededeling van de officier van justitie aan de commissie dat geen
vordering wordt ingediend, worden de persoonsgegevens vernietigd (art. 2.11 Besluit).

Tegen de beschikking van de penitentiaire kamer kan binnen veertien dagen (enkel31)
beroep in cassatie worden ingesteld. Hoewel wettelijk geen speciale termijnen zijn
verbonden aan deze cassatieprocedure, ligt het gezien de aard van de procedure voor de
hand zulke zaken met de nodige spoed te behandelen. Kennelijk is daar overleg over
geweest. Ik leid dit af uit de toelichting van de toenmalig minister voor Rechtsbescherming
op het Besluit adviescommissie gegevensverstrekking weigerende observandi, waarin hij
vermeldt:

“Conform de adviezen van de NOvA en de NVvR ben ik in overleg getreden met de Hoge
Raad om cassatieberoepen tegen de machtiging tot verstrekking van de gegevens aan de
rapporteurs versneld te behandelen. De Hoge Raad heeft aangegeven het belang van een
versnelde afdoening te onderkennen en zich in te zullen spannen om zo snel mogelijk op
deze beroepen te beslissen.”32

Aan te leggen toetsingsmaatstaf door de penitentiaire kamer

Noch uit de wet noch uit het Besluit kan worden opgemaakt welke toets de penitentiaire
kamer dient aan te leggen bij de beslissing al dan niet een machtiging te verlenen.
Vanzelfsprekend is dat de penitentiaire kamer nagaat of aan de formele voorwaarden zoals
hiervoor onder 4.5.5. weergegeven is voldaan (geweldsmisdrijf, rechter overweegt tbs en
weigerende observandus is klinisch geobserveerd).
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4.6.2.

4.6.3.

4.6.4.

Uit de parlementaire behandeling, die deels ook door de penitentiaire kamer in de
beschikking wordt aangehaald, kan echter worden afgeleid dat de wetgever een concrete
individuele proportionaliteitstoets voor ogen stond, waarbij de rechter ‘alle belangen’ tegen
elkaar afweegt.33 In ieder geval dient daarbij het belang van het gebruik van de
persoonsgegevens door de rapporteurs te worden afgewogen tegen het belang van de
vertrouwelijkheid van die gegevens.34 Ook kan de rechter bij zijn beslissing het advies van
de commissie, het standpunt van het OM en ‘alle voor de verdachte relevante feiten en
omstandigheden, waaronder de reden voor diens weigering om medewerking te verlenen
aan enige rapportage en zijn visie op het gebruik van de bestaande medische gegevens’
betrekken.35 Slechts als de doorbreking van het beroepsgeheim in het concrete geval
opweegt tegen de ernst van het ten laste gelegde feit, zal de rechter de vordering kunnen
toewijzen. Voor de hand ligt dat de penitentiaire kamer alle informatie die zij tot haar
beschikking heeft over de gesteldheid van de verdachte en het toekomstige gevaar dat
mogelijk van hem uitgaat bij haar beslissing kan betrekken.

Verder kan uit de wetsgeschiedenis worden afgeleid dat de regeling weigerende observandi
als ultimum remedium is bedoeld om in geval van zeer ernstige misdrijven ten behoeve van
het opstellen van een aanvullende rapportage over een mogelijke geestesstoornis bij de
verdachte, zonder diens toestemming bestaande medische gegevens over de verdachte op
te vragen bij zijn behandelaren.36 Dat uitgangspunt wordt ook genoemd in de toelichting op
het Besluit:

“Bij de uitwerking van de regeling zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd:

1. de regeling wordt alleen ingezet als ultimum remedium. De regeling wordt niet standaard
ingezet, maar alleen in die gevallen waarin alternatieve – minder ingrijpende – maatregelen
niet afdoende zijn om tot een zorgvuldig oordeel te komen omtrent de mogelijke
aanwezigheid van een geestesstoornis. Alternatieve maatregelen zijn bijvoorbeeld het
verlengen van de observatietermijn of het plaatsen van de weigerende observandus op de
zogeheten weigerafdeling van het Pieter Baan Centrum (PBC). Niet bij alle weigerende
observandi zal het echter de inschatting zijn dat het inzetten van een bepaalde alternatieve
maatregel tot een grotere onderzoeksopbrengst zal leiden. Welke alternatieve maatregelen
eerst ingezet moeten worden voordat gesproken kan worden van een ultimum remedium, is
afhankelijk van de feiten en omstandigheden van het individuele geval. Dit vergt in eerste
instantie een beoordeling van de rapporteurs die de pJ-rapportage opstellen en van de OvJ
die een last tot advisering aan de commissie afgeeft en staat, als onderdeel van de
proportionaliteitstoets, uiteindelijk ter beoordeling van de penitentiaire kamer van het
gerechtshof Arnhem-Leeuwarden;

2. geborgd moet zijn dat de rapporteurs alle gegevens ontvangen die relevant kunnen zijn
voor het vaststellen van de mogelijke aanwezigheid van een geestesstoornis;

3. de inbreuk op het medisch beroepsgeheim mag niet verder gaan dan voor dat doel strikt
noodzakelijk is, (…)”37

In de toelichting op het Besluit wordt ook aandacht besteed aan de verenigbaarheid met
art. 8 EVRM waarover tijdens de totstandkoming van de Wfz uitvoerig is gedebatteerd. Met
name daarom bevat de regeling weigerende observandi de nodige waarborgen, waaronder
het vereiste van een rechterlijke machtiging voor de verstrekking van de persoonsgegevens
en het daartegen in te stellen cassatieberoep dat schorsende werking heeft. In de
toelichting op het Besluit staat in dat verband nog het volgende:

“- gezien het grote belang dat met de regeling wordt gediend en de waarborgen waarmee
deze is omgeven, afgezet tegen de zeer beperkte kring van personen waarmee de
gegevens worden gedeeld, voldoet de regeling tevens in algemene zin aan het
proportionaliteitsvereiste;

- door de rechterlijke toets is tot slot geborgd dat een rapportage over de psychische
toestand van een weigerende verdachte met gebruikmaking van gevorderde medische
gegevens alleen tot stand komt wanneer dit ook in het individuele geval proportioneel wordt
geacht.”38
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4.6.5.

4.7.1.

4.7.2.

4.7.

4.8.1.

4.8.2.

4.8.1.

4.8.

Op grond van het voorgaande kan in onderhavig cassatieberoep tot uitgangspunt worden
genomen dat de penitentiaire kamer een grote vrijheid heeft al hetgeen zij van belang acht
voor de individuele proportionaliteitstoets bij haar oordeel te betrekken en dat in het kader
van deze proportionaliteitstoets het uitgangspunt geldt dat de regeling slechts als ultimum
remedium mag worden ingezet.

Toets in cassatie

Duidelijk is dat de wetgever er alles aan gedaan heeft de inbreuk op het medisch
beroepsgeheim die met de regeling voor weigerende observandi gepaard gaat van de
nodige waarborgen te voorzien zoals hiervoor beschreven. Nu de beoordeling van een
vordering tot verlening van een machtiging als bedoeld in art. 37a lid 7 Sr door de
penitentiaire kamer vrijwel uitsluitend van feitelijke aard is, rijst de vraag welke betekenis
het rechtsmiddel cassatie in dit verband heeft. Hofstee merkt hierover in zijn commentaar in
T&C Strafrecht op: “Wat de wetgever hier van ook nog eens een beroep in cassatie bij de
Hoge Raad (als cassatierechter) precies verwacht, is mij geheel onduidelijk.”39

Naar mijn mening zal een toets in cassatie slechts een zeer marginale kunnen zijn, die
alleen betrekking kan hebben op de formaliteiten die verbonden zijn aan de procedure zoals
hiervoor onder 4.5.5. geschetst en op de vraag òf de penitentiaire kamer een individuele
proportionaliteitstoets heeft toegepast en de hiermee gepaard gaande belangenafweging
toereikend en niet onbegrijpelijk heeft gemotiveerd. Voor een verdergaande inhoudelijke
toetsing van het oordeel van de penitentiaire kamer is naar mijn mening in cassatie geen
plaats. Dat is bij de beoordeling van de klachten ook het uitgangspunt dat ik zal hanteren,
maar het is uiteraard aan de Hoge Raad zelf om hierin de piketpalen te slaan.

Beoordeling van de klachten

Dan kom ik nu toe aan de bespreking van de klachten.

De eerste klacht, dat het hof de lat voor het verlenen van een machtiging veel te hoog heeft
gelegd en daarmee het toetsingskader te buiten is gegaan door de innerlijke waarde of
billijkheid van de wet te beoordelen, is in de cassatieschriftuur uitvoerig toegelicht en
vervolgens als volgt samengevat:

“Uit hetgeen hiervoor onder 3.1 t/m 3.3 is betoogd, en ook overigens uit de gehele
wetsgeschiedenis, volgt dat de wetgever van oordeel was dat de wettelijke regeling zoals
die thans bestaat, in overeenstemming is met art. 8 EVRM. Met zijn overwegingen i) dat ten
aanzien van de mogelijkheid dat de aan de rapporteurs verstrekte gegevens ook buiten de
kring van de Adviescommissie en de rapporteurs openbaar kunnen worden, zodra deze
gegevens in een rapport voor de strafrechter worden verwerkt, ii) dat doorbreking van het
beroepsgeheim op grond van art. 37a Sr haar reden vindt in het, naar het oordeel van het
hof, minder concrete en minder acute belang van het voorkomen van een toekomstig
strafbaar feit door oplegging van de maatregel van terbeschikkingstelling en iii) dat - zo
begrijpt rekwirant 's hofs onder 3.3 vermelde overweging - er weinig ruimte is om tot het
oordeel te komen dat er een noodzaak bestaat voor doorbreking van het medisch
beroepsgeheim indien de rechter al oplegging van de maatregel van terbeschikkingstelling
met dwangverpleging overweegt, is het hof naar de mening van rekwirant getreden buiten
de kaders van de beoordeling van de proportionaliteit in het onderhavige geval en heeft het
daarmee blijk gegeven van een onjuiste rechtsopvatting. Daarmee heeft het hof tevens de
innerlijke waarde of billijkheid van de wet beoordeeld, hetgeen in strijd is met art. 11 Wet
algemene bepalingen. Daar doet niet aan af dat het hof heeft overwogen dat deze
overwegingen dienen te worden meegewogen in het oordeel of verstrekking van de
persoonsgegevens ook in het individuele geval proportioneel is.”

De toelichting op het middel lijkt ook de inhoudelijke toetsing van het hof te bestrijden. De
schriftuur houdt in zoverre nog het volgende in:

“Het hof heeft, onder meer met verwijzing naar het arrest Z. tegen Finland, bij zijn
beoordeling teveel waarde toegekend aan de omstandigheid dat de aan de rapporteurs
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4.8.2.

4.8.3.

verstrekte gegevens ook buiten de kring van de Adviescommissie en de rapporteurs
openbaar zouden kunnen worden, nu, zoals hiervoor is betoogd onder 3.1, de wettelijke
regeling er juist op is gericht om op dit punt de inbreuk op art. 8 EVRM zo beperkt mogelijk te
houden. Het hof heeft tevens ontoereikend gemotiveerd waarom dit mogelijke gevaar voor
een inbreuk op de privacy van verdachte niet in overeenstemming zou zijn met art. 8 EVRM.
Daarnaast heeft het hof geen, althans onvoldoende aandacht besteed aan de uit art. 2,
maar ook art. 8 EVRM voortvloeiende verplichting voor de Staat om (preventieve)
maatregelen te nemen teneinde het in die artikelen gegarandeerde recht op leven en het
recht op bescherming van het privéleven en de lichamelijke en geestelijke integriteit van
(toekomstige) slachtoffers effectief te beschermen. Dit klemt temeer, nu verdachte wordt
verdacht van poging tot moord en de rapporten van de psycholoog, de psychiater, de
reclassering en meer in het bijzonder het PBC aanwijzingen bevatten - de rapporteurs van
het PBC spreken overigens van sterke vermoedens - dat bij verdachte sprake is van een
ziekelijke stoornis of gebrekkige ontwikkeling van de geestvermogens tijdens het begaan
van dit misdrijf, zoals het hof heeft vastgesteld. Indien dit bij nader onderzoek, ten behoeve
waarvan de onderhavige vordering is gedaan, inderdaad het geval zou blijken te zijn,
bestaat de reële mogelijkheid dat de veiligheid van anderen, dan wel de algemene veiligheid
van personen of goederen eist dat de maatregel van terbeschikkingstelling met
dwangverpleging wordt opgelegd. Met zijn overwegingen legt het hof de drempel voor het
verlenen van een machtiging voor het gebruik van persoonsgegevens als bedoeld in art. 37a
lid 8 Sr wel erg hoog en in ieder geval veel hoger dan de wetgever heeft beoogd. is als
gezegd dat het hof, door de regeling in zijn algemeenheid te toetsen op de proportionaliteit,
buiten de kaders van de beoordeling van de proportionaliteit in het onderhavige geval is
gegaan, en daarmee blijk heeft gegeven van een onjuiste rechtsopvatting en in strijd met
art. 11 Wet algemene bepalingen de innerlijke waarde of billijkheid van de wet heeft
beoordeeld.”

Ik volg de steller van het middel niet dat het hof buiten de kaders van zijn
toetsingsbevoegdheid is getreden. Er is naar mijn mening niets op tegen dat het hof de
consequenties die de regeling weigerende observandi met zich brengt   en méér heeft het
hof in mijn ogen niet gedaan - betrekt bij zijn proportionaliteitstoets in het onderhavige
geval. Deze consequenties kunnen immers van belang zijn voor de vraag of in het individuele
geval verstrekking van persoonsgegevens en de doorbreking van het medische
beroepsgeheim proportioneel is in het licht van art. 8 EVRM. Daarbij is een zekere
zelfstandige toetsing door de rechter onontbeerlijk. Dat het hof hierbij betrekt dat anders
dan in de parlementaire geschiedenis is betoogd, de aan de rapporteurs verstrekte
gegevens ook buiten de kring van de Adviescommissie en de rapporteurs openbaar kunnen
worden zodra deze in een rapport voor de strafrechter worden verwerkt, acht ik dan ook
niet ongeoorloofd. Ik zie ook niet in waarom het hof buiten de kaders van zijn bevoegdheid
is getreden door te verwijzen naar de zaak Z. tegen Finland. Als ik de betreffende
overweging van het hof goed begrijp ging het bij deze verwijzing niet zozeer over de
geheimhouding van de verstrekte gegevens, maar over het feitencomplex dat aan de zaak Z.
tegen Finland ten grondslag lag, met name dat de noodzaak voor de doorbreking van het
medisch beroepsgeheim werd gevonden in het onderzoek naar gepleegde strafbare feiten
en de vervolging van de daders. Dat het hof in dat verband heeft opgemerkt en
meegewogen dat de doorbreking van het medisch beroepsgeheim in het onderhavige geval
haar reden vindt in het minder concrete en minder acute belang van het voorkomen van een
toekomstig strafbaar feit door oplegging van de maatregel van tbs, acht ik niet
ontoelaatbaar noch onbegrijpelijk. Daarmee heeft het hof zich ook niet in algemene zin
uitgelaten over de verenigbaarheid van de Nederlandse regeling met de uitgangspunten die
door het EHRM in de zaak Z. tegen Finland zijn geformuleerd.

Gelet op de rol die de penitentiaire kamer door de wetgever is toebedeeld, zoals hiervoor
onder 4.6.2. is beschreven kan ook niet worden gezegd dat het hof de drempel voor het
verlenen van een machtiging “wel erg hoog legt en in ieder geval veel hoger dan de
wetgever heeft beoogd”, zoals de steller van het middel betoogt.
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4.8.4.

4.8.5.

4.8.6.

4.8.7.

4.8.8.

4.8.9.

Daarnaast ziet de klacht ook op de volgende overweging van het hof:

“Bij het antwoord op de vraag of een dwingende eis in het algemeen belang bestaat, komt
daarom ook betekenis toe aan omstandigheden die tot het oordeel kunnen leiden dat een
zodanige noodzaak bestaat tot het onderzoeken van het bestaan van een stoornis, met het
oog op het opleggen van een maatregel ter bescherming van anderen en ter vermindering
van recidive, dat doorbreking van het medisch beroepsgeheim gerechtvaardigd is. Het hof
wijst er in dit verband op dat artikel 1.1, onder i, aanhef, Bagwo onder een weigerende
observandus de verdachte verstaat ten aanzien van wie de rechter al oplegging van een
terbeschikkingstelling met verpleging van overheidswege overweegt.”

Hoewel ik toegeef dat deze overweging niet uitblinkt in helderheid, lees ik deze niet zo, dat
er volgens het hof ‘weinig ruimte is om tot het oordeel te komen dat er een noodzaak
bestaat voor doorbreking van het medisch beroepsgeheim indien de rechter al oplegging van
de maatregel van terbeschikkingstelling met dwangverpleging overweegt’ zoals de steller
van het middel betoogt. Dit zou immers betekenen dat er in vrijwel geen enkel geval een
belangenafweging zou kunnen worden gemaakt, omdat de overweging van de rechter de
maatregel van tbs met dwangverpleging op te leggen een van de voorwaarden is om de
procedure van art. 37a lid 6 Sr in gang te zetten (zie 4.5.5). Naar mijn mening bedoelt het
hof in deze overweging tot uitdrukking te brengen dat ook de mate waarin in het individuele
geval de bescherming van anderen en voorkoming van recidive speelt, onderdeel kan zijn
van de beantwoording van de vraag of er een dwingende eis in het algemeen belang
bestaat het medisch beroepsgeheim te doorbreken. In zoverre berust de klacht op een
onjuiste lezing van het bestreden arrest.

Ik kom dan ook tot de conclusie dat de eerste klacht geen doel treft.

Datzelfde geldt voor de tweede klacht, die inhoudt dat het concrete oordeel van het hof, dat
in dit geval niet een zodanige noodzaak tot het onderzoeken van het bestaan van een
ziekelijke stoornis of gebrekkige ontwikkeling van de geestvermogens of anderszins een
dwingende eis in het algemeen belang bestaat, dat de inbreuk op de persoonlijke
levenssfeer van de verdachte en de met de doorbreking van het medisch beroepsgeheim
gepaarde gaande schade aan het vertrouwen in de medische stand gerechtvaardigd is, niet
zonder meer begrijpelijk is, gelet op de omstandigheden die het hof daarbij heeft genoemd.

In de toelichting op deze klacht wordt samengevat aangevoerd dat de door het hof
betrokken omstandigheden (i) dat geen sprake is van een voltooid delict en het delict niet
zou zijn gepleegd onder bijzondere omstandigheden, (ii) dat het PBC-rapport geen
overwegingen bevat over het recidivegevaar, (iii) dat de Justitiële Documentatie van
verdachte geen eerdere zware geweldsmisdrijven vermeldt en dat hij, vergeleken met de
populatie van personen met een tbs, relatief oud was toen hij voor het eerst in aanraking
kwam met justitie, ieder op zichzelf onbegrijpelijk zijn. Tot slot wordt (iv) betoogd dat het hof
ten onrechte het advies van de adviescommissie niet kenbaar heeft betrokken bij zijn
afweging.

Ook deze klacht stuit in mijn ogen af op de omstandigheid dat het de penitentiaire kamer
zoals hiervoor bij de bespreking van het juridische kader is uiteengezet, vrij staat om bij de
beoordeling van de proportionaliteit van de gebruikmaking van de gevorderde medische
gegevens van de verdachte, alle omstandigheden en belangen te betrekken die zij relevant
acht. Ik kan mij voorstellen dat de overweging van de penitentiaire kamer, dat het PBC-
rapport geen overwegingen bevat over het recidivegevaar, wat merkwaardig over komt
omdat in het PBC-rapport nu juist staat dat hierover geen uitlatingen kunnen worden
gedaan. Maar ik lees deze overweging zo dat het hof hiermee bedoelt dat uit de
onderzoeksgegevens waarover de deskundigen wel de beschikking hebben gehad, geen
feiten of omstandigheden naar voren zijn gekomen die op (hoog) recidivegevaar duiden. Ook
indien deze overweging buiten beschouwing zou worden gelaten, is het oordeel van het hof
gelet op de overige omstandigheden die het hof hierbij verder nog in aanmerking heeft
genomen (namelijk de aard van het delict, de omstandigheden waaronder het is begaan, dat
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4.8.10.

4.8.11.

5.1.

5.2.

6.1.

6.2.

6.3.

1

2

het uittreksel uit de justitiële documentatie van verdachte geen eerdere zware
geweldsmisdrijven vermeldt en dat de verdachte, vergeleken met de populatie van personen
met een terbeschikkingstelling, relatief oud was toen hij voor het eerst in aanraking kwam
met justitie) voldoende gemotiveerd. Onbegrijpelijk is dit oordeel ook niet en voor een
verdere toetsing is in cassatie geen plaats.

Tot slot is de klacht dat het hof ten onrechte het advies van de adviescommissie niet
kenbaar heeft betrokken bij zijn afweging in mijn ogen eveneens ongegrond. Uit de
parlementaire behandeling kan worden afgeleid dat de rechter het advies van de
adviescommissie kán betrekken bij zijn afweging, daartoe is hij echter niet gehouden. Het
advies is voor de beoordeling of een machtiging dient te worden verstrekt bovendien slechts
van belang voor zover daaruit volgt dat er bruikbare gegevens aanwezig zijn.

Het middel faalt.

5. Ambtshalve opmerking over de publicatie van deze conclusie en de beschikking van de
Hoge Raad

In deze conclusie heb ik uiteengezet dat mijns inziens in de onderhavige procedure de
behandeling van de raadkamer bij de penitentiaire kamer in het hof Arnhem-Leeuwarden (en bij
de Hoge Raad) besloten dient plaats te vinden. Dat is bij het hof ook gebeurd. Ik meen dat dit
meebrengt dat ook de uitspraak van de beschikking in beginsel niet in het openbaar plaatsvindt.40

In dit geval leid ik uit de beschikking niet af dat deze in beslotenheid is uitgesproken. Het moet er
daarom voor worden gehouden dat dit niet is gebeurd. Bovendien is de beschikking van het hof
reeds geanonimiseerd gepubliceerd op rechtspraak.nl.

Voor de procedure in cassatie stel ik mij op het standpunt dat er – gezien de omstandigheid dat
de beschikking van het hof reeds is gepubliceerd – geen redenen zijn deze conclusie en de
beschikking van de Hoge Raad niet in het openbaar uit te spreken en te publiceren. De
rechtseenheid en -ontwikkeling zijn bij die openbaarheid gebaat.41

Het middel faalt.

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

Deze conclusie strekt tot verwerping van het cassatieberoep.

De Procureur-Generaal

bij de Hoge Raad der Nederlanden

AG

Ik heb ervoor gekozen het Besluit adviescommissie gegevensverstrekking weigerende observandi
(Stb. 2019, 435) hier niet integraal op te nemen omdat de relevante bepalingen daaruit reeds zijn
opgenomen in de beschikking van het hof, hiervoor onder 3 geciteerd.

De leden 6 t/m 9 zijn sinds de inwerkingtreding op 28 november 2019 niet gewijzigd.

6 Conclusie
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Kamerstukken II 2010/2011, 29 452, nr. 138 (beleidsbrief).

Kamerstukken II 2011/2012, 32 398, nr. 10 (nota van wijziging), p. 8-9, 22-23.

Zie het amendement Bouwmeester strekkende tot schrapping van de voorgestelde regeling
(Kamerstukken II 2011/2012, 32 398, nr. 14) en het verslag van het wetgevingsoverleg van 4 april
2012, Kamerstukken II 2011/2012, 32 398, nr. 15).

Raad van State, brief van 9 augustus 2012, no. W03-12.0268/II.

Kamerstukken II 2011/2012, 32 398, nr. 19 (tweede nota van wijziging).

De adviezen zijn op zodanig korte termijn verzocht, dat een groot deel ervan pas ná de algemene
beraadslaging in Tweede Kamer zijn ontvangen.

Zie bijvoorbeeld het advies van GGZ Nederland van 3 december 2012, de adviezen van de RSJ van 1
februari 2012 en 29 november 2012 en van de Nederlandse Orde van Advocaten van 26 november
2012, bijlagen bij Kamerstukken II 2012/2013, 32 398, nr. 24 (reactie op de adviezen).

Kamerstukken II 2012/2013, 32 398, nr. 23 (amendement Van Toorenburg), naar aanleiding van het
advies van de Raad voor de Rechtspraak van 3 december 2012 (bijlage bij Kamerstukken II
2012/2013, 32 398, nr. 24 (reactie op de adviezen). Men is toen kennelijk vergeten de mogelijkheid
van hoger beroep te schrappen. Hierin is alsnog voorzien bij de veegwet Verzamelwet Veiligheid en
Justitie 2013, zie Kamerstukken II 2013/2014, 33 771, nr. 9 en Kamerstukken I 2013/2014, 33 771, nr.
A, p. 21. Reeds voor de inwerkingtreding van de regeling is het hoger beroep dus uit de wet
verdwenen.

Handelingen II 2012/2013, 32 398, nr. 36, 22-45 (stemming in de Tweede Kamer).

Kamerstukken I 2012/2013, 32 398, E (voorlopig verslag van de vaste commissie voor Veiligheid en
Justitie) en Handelingen I 2013/2014, 32 398, 25-7, p. 6-9, 11-13.

Kamerstukken I 2014/2015, 32 398, K (brief van de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie van 6
november 2014).

Kamerstukken I 2014/2015, 32 398, M (brief van de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie van
25 februari 2015).

Handelingen I 2017/2018, 32 398, nr. 14-3 en 15-3.

Aanleiding was de aanhouding op 12 oktober 2017 van Michael P. als verdachte van de moord op
Anne Faber, die de discussie weer deed oplaaien en waarop de Tweede Kamer bij de Eerste Kamer
informeerde wat de status was van (onder meer) dit wetsvoorstel, zie Kamerstukken I 2017/2018, 32
398, N; Handelingen I 2017/2018, 32 398, nr. 16-6.

Handelingen I 2018/2019, 32 398, nr. R.

Handelingen I 2018/2019, 32 398, nr. S.

Stb. 2019, 435.

M.H. Nagtegaal, De effectiviteit van de aanpak weigerende verdachten in het Pro Justitia onderzoek.
Achtergrond en contouren van een onderzoeksprogramma, WODC Cahier 2021-16.

Zie voor een bespreking van de procedure ook P.C. Vegter, ‘Grote stappen snel thuis? Iets over de
nieuwe procedure bij weigering van gedragskundig onderzoek’, Sancties 2019/73.

Zie het Besluit adviescommissie gegevensverstrekking weigerende observandi.

Op eventuele overschrijding van deze termijn zijn geen sancties gesteld; het gaat om een
inspanningsverplichting voor de commissie. Zie de toelichting op het Besluit onder 2.2.

Zie voor de minimale eisen waaraan het advies moet voldoen art. 2.9 van het Besluit.

Zie de toelichting op het Besluit onder 2.2: “Cruciaal hierbij is dat het advies niet de medische
gegevens zelf bevat. Beschrijving daarvan gebeurt alleen op een zeker abstractieniveau. Dit omwille
van het zo beperkt mogelijk houden van de inbreuk op het medisch beroepsgeheim.”

Art. 67 lid 3 RO. Naast drie raadsheren zitten in de penitentiaire kamer twee gedragsdeskundigen
(psychologen en psychiaters).

Vegter (a.w.), veronderstelt in voetnoot 7 van zijn bespreking van de regeling in Sancties dat
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41

kennelijk niet bedoeld is de behandeling een behandeling door een raadkamer te laten zijn en dat de
algemene voorschriften die daarop van toepassing zijn gelden. Hij signaleert ook dat de voorschriften
voor de behandeling door de penitentiaire kamer bijzonder summier zijn. Zo wordt er niet verwezen
naar andere voor de penitentiaire kamer geldende voorschriften, is niet afzonderlijk voorzien in
rechtsbijstand, wordt niet bepaald of betrokkenen in elkaars aanwezigheid dienen te worden gehoord
en is het aantal en de inhoud van de processtukken zeer beperkt.

Zie de mededeling van toenmalig staatssecretaris Teeven tijdens de algemene beraadslaging in de
Tweede Kamer, Handelingen II 2012/2013, 32398, nr. 25-3, p. 7: “Dat betekent dat de gegevens niet
kunnen worden verstrekt zolang de beschikking van de rechter-commissaris niet onherroepelijk is. De
procedure is wat gesloten; de zittingsrechter komt er uiteindelijk niet aan te pas. Je kunt deze
procedure een beetje vergelijken met de procedure van artikel 226a Wetboek van Strafvordering,
waarin het gaat om een deal met een kroongetuige en om de vraag of iemand zich terecht kan
beroepen op afscherming van persoonsgegevens. Die procedure verloopt ook via een beschikking van
de rechter-commissaris, en dan hoger beroep. Dat is een gesloten systeem binnen het open systeem
van de waarheidsvinding op de rechtbank. Dit kun je hiermee vergelijken. Deze gegevens komen dus
niet in enig dossier voordat de gesloten procedure helemaal is afgerond.”

Zie HR 1 oktober 2019, ECLI:NL:HR:2019:1410. Dit heeft ook consequenties voor de onderhavige
zaak, hierop kom ik later terug.

Niet is vereist dat dit per aangetekende brief wordt gedaan, zie anders: P.C. Vegter, (a.w.).

De mogelijkheid van hoger beroep is als gezegd al met een veegwet van 2013 uit het wetsvoorstel
verdwenen, zie voetnoot 10.

Zie de toelichting op het Besluit adviescommissie gegevensverstrekking weigerende observandi, Stb.
2019, 435, p. 24.

Handelingen I 2017/2018, 32 398, 15-3, p. 24.

Kamerstukken II 2011/2012, 32 398, nr. 10, p. 23; Kamerstukken I 2012/2013, 32 398, F, p. 18.

Kamerstukken I 2012/2013, 32 398, F, p. 14.

Zie onder meer Kamerstukken II 2012/13, 32 398, nr. 19 (tweede nota van wijziging), p. 17 e.v. en
Kamerstukken I 2012/13, 32 398, F (memorie van antwoord), p. 13 e.v.

Zie de Toelichting op het Besluit onder 1.3 (p. 11).

Zie de Toelichting op het Besluit onder 3.1 (p. 16).

E.J. Hofstee in T&C Strafrecht, art. 37a Sr, aant. 6d (actueel t/m 26-02-2022). Zie ook Vegter, a.w., die
daarnaast opmerkt dat de incidentele rechtsvragen die zich zouden kunnen voordoen net als bij
beslissingen van de penitentiaire kamer over de verlening van de tbs beter passen in het rechtsmiddel
cassatie in het belang der wet en er ook op wijst dat het cassatieberoep, ook al wordt daarin de
nodige spoed betracht, op zijn minst enkele maanden in beslag zal nemen en zeer vertragend zal
werken.

HR 1 oktober 2019, ECLI:NL:HR:2019:1410, NJ 2020/184, m.nt. Rozemond.

Zie eveneens HR 1 oktober 2019, ECLI:NL:HR:2019:1410, rov. 2.7.
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Instantie Hoge Raad

Datum uitspraak 13-09-2022

Datum publicatie 13-09-2022

Zaaknummer 21/02085

Formele relaties Conclusie: ECLI:NL:PHR:2022:592 
In cassatie op : ECLI:NL:GHSHE:2021:1443 

Rechtsgebieden Strafrecht

Bijzondere kenmerken Cassatie

Inhoudsindicatie
Flessentrekkerij, meermalen gepleegd (art. 326a Sr) en (poging tot) oplichting (art.
326.1 Sr) door als natuurlijke persoon (o.m. t.a.v. sokken en cosmetica) en als
feitelijk leidinggever van vennootschap (t.a.v. spoelmachinetabs) bij verschillende
bedrijven partijen goederen te kopen zonder daarvoor te betalen en onder valse
naam bedrijven bewegen tot afgifte van goederen. 1. Post Keskin. Afwijzing van
ttz. in h.b. gedaan verzoek tot het horen van 2 getuigen op de grond dat verzoek
onvoldoende is onderbouwd. Gebruik van getuigenverklaringen voor bewijs van 2
gevallen van flessentrekkerij. Voldoet procedure in haar geheel aan recht op eerlijk
proces? 2. Bewijs ‘maken van beroep of gewoonte’ van kopen van goederen met
oogmerk om zonder volledige betaling zich beschikking over die goederen te
verzekeren a.b.i. art. 326a Sr.

Ad 1. ’s Hofs afwijzing van verzoek tot horen van getuigen A en B, waaraan door
verdediging o.m. ten grondslag is gelegd dat eerder afgelegde verklaringen van die
getuigen een belastende strekking hebben, is niet z.m. begrijpelijk, in aanmerking
genomen dat Rb en hof bewezenverklaring hebben aangenomen mede op grond
van die (door verdachte betwiste) verklaringen van getuigen, zonder dat
verdediging deze getuigen heeft kunnen ondervragen. Daarbij heeft hof niet ervan
blijk gegeven te hebben nagegaan of procedure in haar geheel voldoet aan het door
art. 6 EVRM gewaarborgde recht op eerlijk proces (vgl. HR:2021:576). Dat hoeft
echter niet tot cassatie te leiden. Feiten en omstandigheden die naar voren komen in
de voor bewijs gebruikte verklaring van getuige A (verdachte was degene die zich
voordeed als C) volgen ook uit andere voor bewijs gebruikte verklaringen, i.h.b.
verklaringen van 3 andere getuigen. Deze 3 personen hebben afzonderlijk van
elkaar verklaard dat zij verdachte herkenden als C. Die verklaringen vinden daarbij
steun in overige bewijsmiddelen, meer bepaald in telefoongegevens en in het bij
verdachte aangetroffen tankbonnetje. Ook feiten en omstandigheden die naar voren
komen in de voor bewijs gebruikte verklaring van getuige B (verdachte was degene
die zich namens bedrijf voordeed als D) volgen uit andere door het hof gebruikte
b.m. Hof heeft daarbij overwogen dat enkele omstandigheid dat verdachte bij
terughaalactie bij ander bedrijf door 2 personen niet is herkend, niet tot andere
gevolgtrekking leidt omdat verdachte die ochtend maar heel even aanwezig is
geweest. In dat verband is verder van belang dat hof in aanmerking heeft genomen
dat er een opvallende link bestaat tussen personen als wie verdachte zich
voordeed, erop neerkomend dat telkens op het laatste moment extra goederen

ECLI:NL:HR:2022:1199
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werden besteld en daarbij idee werd gewekt dat betaling daarvoor onderweg was.
Een en ander brengt met zich dat ook als voor bewijs gebruikte verklaringen van
getuigen A en B worden weggedacht, bewezenverklaringen z.m. toereikend zijn
gemotiveerd en dat verdachte onvoldoende belang heeft bij klachten.

Ad 2. Of een meervoud aan de in art. 326a Sr bedoelde gedragingen (kopen van
goederen met oogmerk om zonder volledige betaling zich of ander de beschikking
over die goederen te verzekeren) kan worden aangemerkt als maken van
‘gewoonte’, hangt af van concrete omstandigheden van het geval. Daarbij kan o.m.
betekenis toekomen aan aard van gedragingen, omstandigheden waaronder deze
gedragingen zijn verricht alsmede aan aantal gedragingen en tijdsbestek waarbinnen
deze zich hebben afgespeeld. Daarbij geldt niet eis dat gedragingen zich met
bepaalde minimumfrequentie hebben voorgedaan (vgl. HR:2021:1702). Uit
wetsgeschiedenis van art. 326a Sr volgt dat voor bewezenverklaring van maken
van ‘beroep’ niet is vereist dat sprake is van meervoud van de in art. 326a Sr
bedoelde gedragingen. Voor maken van ‘beroep’ zal wel moeten vaststaan dat
handelen van verdachte erop was gericht met herhaaldelijk kopen zonder te betalen
zich bron van inkomsten te verschaffen en zich daarbij te presenteren als
professioneel deelnemer aan economisch verkeer. Rechter hoeft, bij een op art.
326a Sr toegesneden tll., geen keuze te maken tussen alternatieven ‘(maken van)
beroep’ en ‘(maken van) gewoonte’, omdat deze keuze niet van belang is voor
strafrechtelijke betekenis van bewezenverklaarde (vgl. HR:1998:ZD0898). Gelet
op ’s hofs vaststellingen in zijn bewijsvoering en i.h.b. op gelijksoortigheid van
bewezenverklaarde handelingen (flessentrekkerij door vennootschap m.b.t. sokken
en cosmetica) alsmede kort tijdsbestek waarin en omstandigheden waaronder deze
zijn verricht, geeft ‘s hofs oordeel dat vennootschap een beroep of gewoonte heeft
gemaakt van kopen van goederen met oogmerk om zonder volledige betaling zich
beschikking over die goederen te verzekeren, waaraan verdachte feitelijk leiding
heeft gegeven, niet blijk van onjuiste rechtsopvatting en is dat oordeel ook
toereikend gemotiveerd. Voorts ligt in ’s hofs overwegingen (t.a.v.
bewezenverklaring van flessentrekkerij door natuurlijke persoon m.b.t.
spoelmachinetabs) als zijn oordeel besloten dat, ook al omvat bewezenverklaring
niet meerdere gevallen van kopen van goederen met oogmerk om zonder volledige
betaling zich beschikking over die goederen te verzekeren, uit omstandigheden
waaronder kopen van partij spoelmachinetabs door verdachte heeft
plaatsgevonden volgt dat dit handelen van verdachte erop was gericht zich vaker
door kopen van goederen met hiervoor genoemd oogmerk te voorzien van
inkomsten, waarbij verdachte zich presenteerde als professioneel deelnemer aan
economisch verkeer en dus bij wijze van beroep is verricht. Dat oordeel getuigt niet
van onjuiste rechtsopvatting en is toereikend gemotiveerd.

Volgt verwerping. CAG: anders.

Vindplaatsen Rechtspraak.nl 
SR-Updates.nl 2022-0163 

Uitspraak
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2.1

HOGE RAAD DER NEDERLANDEN

STRAFKAMER

Nummer 21/02085

Datum 13 september 2022

ARREST

op het beroep in cassatie tegen een arrest van het gerechtshof 's-Hertogenbosch van 12 mei 2021,
nummer 20-003534-16, in de strafzaak

tegen

[verdachte] ,

geboren te [geboorteplaats] op [geboortedatum] 1971,

hierna: de verdachte.

Het beroep is ingesteld door de verdachte. Namens deze hebben R.J. Baumgardt, P. van Dongen en S.
van den Akker, allen advocaat te Rotterdam, bij schriftuur cassatiemiddelen voorgesteld. De schriftuur
is aan dit arrest gehecht en maakt daarvan deel uit.

De advocaat-generaal T.N.B.M. Spronken heeft geconcludeerd tot vernietiging van het bestreden
arrest, echter uitsluitend wat betreft de beslissingen over de onder parketnummer 02-810677-11
onder 1 subsidiair, 3 primair en 4 primair en de zaak met parketnummer 02-666500-12 primair ten
laste gelegde feiten en de strafoplegging en tot terugwijzing van de zaak naar het gerechtshof ’s-
Hertogenbosch, teneinde opnieuw te worden berecht en afgedaan.

Overeenkomstig de tenlastelegging is ten laste van de verdachte het volgende
bewezenverklaard:

- in de zaak met parketnummer 02-810677-11 onder 1 subsidiair (feit 1) dat:

“ [D] B.V. in de periode van 1 februari 2008 tot en met 2 april 2009 in Nederland een beroep of een
gewoonte heeft gemaakt van het kopen van goederen met het oogmerk om zonder volledige
betaling zich de beschikking over die goederen te verzekeren, hebbende hij, verdachte, telkens
met voormeld oogmerk de navolgende goederen gekocht, te weten

1 Procesverloop in cassatie

2 Procesverloop en de uitspraak van het hof
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- een hoeveelheid sokken geleverd door Rucanor B.V. ter waarde van enig geldbedrag en

- een grote hoeveelheid cosmetica geleverd door Rebro Cosmetics B.V. ter waarde van enig
geldbedrag

tot het plegen van welke strafbare feiten hij, verdachte, telkens opdracht heeft gegeven, dan wel
aan welke bovenomschreven verboden gedragingen hij, verdachte, feitelijke leiding heeft
gegeven.”

- in de zaak met parketnummer 02-810677-11 onder 2 primair (feit 2) dat:

“hij op tijdstippen in de periode van 1 september 2010 tot en met 31 december 2010 in Nederland,
een beroep of een gewoonte heeft gemaakt van het kopen van goederen met het oogmerk om
zonder volledige betaling zich de beschikking over die goederen te verzekeren, hebbende
verdachte, telkens met voormeld oogmerk, de navolgende goederen gekocht, te weten:

- een grote hoeveelheid condooms en scheermesjes geleverd door Vriesia B.V. ter waarde van
enig geldbedrag en

- een grote hoeveelheid drogisterij artikelen geleverd door Kneipp Nederland B.V. ter waarde van
enig geldbedrag en

- een grote hoeveelheid Sony-batterijen geleverd door Sony Benelux B.V. ter waarde van enig
geldbedrag en

- een hoeveelheid vlees geleverd door Van Loon Vlees/Van Loon Best B.V. ter waarde van enig
geldbedrag en

- een grote hoeveelheid wafels geleverd door Van Delft Biscuits B.V. ter waarde van enig
geldbedrag en

- een grote hoeveelheid babymelk en/of babyvoeding geleverd door Friso Nederland B.V. ter
waarde van enig geldbedrag en

- een grote hoeveelheid parfum geleverd door Victory International ter waarde van enig
geldbedrag.”

- in de zaak met parketnummer 02-810677-11 onder 3 primair (feit 3) dat:

“hij in de periode van 1 januari 2011 tot en met 7 februari 2011 in Nederland, met het oogmerk om
zich wederrechtelijk te bevoordelen door het aannemen van een valse naam en listige
kunstgrepen, het bedrijf Go Fast Sports Europe B.V. heeft bewogen tot de afgifte van een
hoeveelheid sportdrank, hebbende verdachte met vorenomschreven oogmerk - zakelijk
weergegeven - valselijk en listiglijk en in strijd met de waarheid zichzelf voorgedaan als [alias 2]
en afgesproken dat deze sportdrank niet in Nederland op de markt zou worden gebracht,
waardoor Go Fast Europe B.V. werd bewogen tot bovenomschreven afgifte.”

- in de zaak met parketnummer 02-810677-11 onder 4 primair (feit 4) dat:

“hij in de periode van 1 maart 2011 tot en met 18 maart 2011 in Nederland, tezamen en in
vereniging met een ander, althans alleen, ter uitvoering van het door verdachte voorgenomen
misdrijf om met het oogmerk zich wederrechtelijk te bevoordelen door het aannemen van een
valse naam en door een samenweefsel van verdichtsels, Brands Nederland B.V. te bewegen tot de
afgifte van een grote partij batterijen, met vorenomschreven oogmerk - zakelijk weergegeven -
bedrieglijk en in strijd met de waarheid zich kenbaar gemaakt onder een valse naam, te weten
[alias 2] werkzaam namens het bedrijf [B] en telefonisch contact heeft opgenomen met Brands
Nederland B.V. waarbij hij, verdachte of een mededader zich voordeed als een medewerker van de
van Lanschot bank en mededeelde dat het bedrag voor de partij batterijen was overgemaakt,
terwijl de uitvoering van dat voorgenomen misdrijf niet is voltooid.”

- in de zaak met parketnummer 02-666500-12 primair dat:

“hij in de periode van 7 oktober 2010 tot en met 13 december 2010 in Nederland, een beroep of
een gewoonte heeft gemaakt van het kopen van goederen met het oogmerk om zonder volledige
betaling zich de beschikking over die goederen te verzekeren, hebbende verdachte met voormeld
oogmerk, in voornoemde periode een grote hoeveelheid spoelmachinetabs ( [A] GSR-Tabs) ter
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2.2

waarde van enig geldbedrag, gekocht.”

De bewezenverklaring steunt op onder meer de volgende, door het hof met verbetering en
aanvulling van gronden bevestigde bewijsvoering van de rechtbank:

“Feit 1

(...)

Rucanor Europe B.V. (hierna: Rucanor)

In november 2009 is door Rucanor aangifte gedaan van oplichting door [D] . Op 31 oktober 2008 is
aan [D] een partij tennis- en hikingsokken geleverd voor € 124.457,36, onder de voorwaarde dat
deze buiten Europa doorverkocht zouden worden. [D] had aangegeven deze partij in Egypte te
willen verkopen. Getuige [betrokkene 9] , financieel directeur bij Rucanor, verklaart dat [D] op 4
november 2008 een aanbetaling van € 25.000,- heeft gedaan en telefonisch, bij monde van
verdachte, liet weten dat de rest van het bedrag onderweg was. Door deze belofte is in afwijking
van de gebruikelijke werkwijze binnen het bedrijf, direct geleverd. Het openstaande bedrag heeft
Rucanor nooit ontvangen.

Medeverdachte [betrokkene 10] heeft verklaard dat hij op enig moment samen met
medeverdachte [betrokkene 11] op zoek is geweest naar een koper voor een partij Rucanor
sokken. Deze partij had [betrokkene 11] gekocht van [verdachte] . Uit de verklaring van getuige
[betrokkene 12] blijkt dat [betrokkene 11] deze partij verkocht heeft aan de onderneming van
getuige [betrokkene 12] , te weten [G] B.V. Uit de factuur van [D] blijkt dat de sokken voor een
totaalbedrag van € 100.952,46 zijn verkocht aan [E] , de onderneming van [betrokkene 11] , en
dat dit bedrag op 13 november 2008 is overgeschreven op de rekening van [D] .

Naar het oordeel van de rechtbank blijkt uit de handelwijze van verdachte dat het nimmer de
bedoeling was te betalen voor deze partij. Ervan uitgaande dat er een verkooprestrictie gold,
overweegt de rechtbank als volgt. De verklaring van verdachte dat hij pas later op de hoogte is
geraakt van deze restrictie en daarom de sokken onder de inkoopprijs heeft doorverkocht om in
ieder geval zijn aanbetaling terug te krijgen, acht de rechtbank ongeloofwaardig. Niet alleen blijkt
uit geen van de stukken dat verdachte, zoals hij zelf aangeeft, pas later op de hoogte is geraakt
van deze restrictie, ook heeft verdachte geen gebruik gemaakt van een rechtens geldige manier
om het voor hem daardoor ontstane probleem op te lossen, bijvoorbeeld door te kiezen voor
ontbinding dan wel vernietiging van de koopovereenkomst en het terug leveren van de goederen.
Verdachte heeft geen verklaring gegeven voor het feit waarom hij dit niet heeft gedaan. Sterker
nog, verdachte heeft er niet alleen voor gekozen om de partij sokken door te verkopen onder de
prijs, maar heeft er bovendien voor gekozen om het daarmee verkregen bedrag van € 100.000,-,
hetgeen beduidend hoger was dan de aanbetaling van € 25.000,-, volledig te behouden. Hiermee
staat naar het oordeel van de rechtbank het oogmerk om niet tot betaling over te gaan vast.

Dit maakt dat de tenlastelegging op dit onderdeel bewezen kan worden verklaard.

(...)

Rebro Cosmetics B.V. (hierna: Rebro)

In februari 2008 kwam de besloten vennootschap Rebro in contact met [D] , vertegenwoordigd
door verdachte. [D] wilde een partij zonnebrand kopen en zou deze vooraf moeten betalen. Op
het moment dat er een vrachtwagen kwam om de spullen, ter waarde van € 29.448,20, op te
halen, is naar verdachte gebeld om naar de betaling te vragen. Verdachte heeft daarop een
betalingsbevestiging gefaxt, waarna de goederen zijn meegegeven. Afgezien van een betaling
van € 2.000,- op 9 september 2008, heeft er geen (verdere) betaling plaatsgevonden. Uit een
faxbericht blijkt dat [D] op 18 februari 2008 een bedrag van € 29.488,20 over zou maken aan
Rebro. Verdachte verklaart dat [D] ten tijde van het verzenden van de schermafdruk van de
betaalopdracht niet over de financiële middelen beschikte om de bestelling te betalen en hij
verklaart dat hij na dit conflict en naar aanleiding van dit conflict een regeling heeft getroffen en
nieuwe, wel betaalde, orders heeft geplaatst. Hij bevestigt dat tot op heden een deel onbetaald is
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gebleven.

De rechtbank overweegt dat verdachte, hoewel hij bekend was met het feit dat [D] niet de
financiële middelen had om te betalen, een bestelling heeft gedaan. Verdachte toont, op het
moment dat hem door Rebro naar een betaling wordt gevraagd, een betaalopdracht waarvan hij
weet dat [D] die op dat moment niet waar kan maken. Hierdoor is Rebro overgegaan tot afgifte
van de goederen. Met het feit dat verdachte geen financiering had voor de aankoop van deze
partij, is het benodigde oogmerk om zonder (volledige) betaling goederen te verkrijgen in het
onderhavige geval gegeven. Dat er, achteraf, sprake is van een voortgezette zakenrelatie, zoals
verdachte aangeeft, en er een betalingsregeling is getroffen, laat naar het oordeel van de
rechtbank het vastgestelde oogmerk van niet betaling onverlet. Dit maakt dat de tenlastelegging
op dit onderdeel bewezen kan worden verklaard.

(...)

Beroep of gewoonte

De rechtbank heeft in het voorgaande vastgesteld dat er in twee gevallen sprake was van het
kopen van goederen met het oogmerk om zonder (volledige) betaling zich de beschikking over de
aangekochte goederen te verzekeren. Om te kunnen spreken van flessentrekkerij moet er sprake
zijn van het maken van een beroep of gewoonte, ofwel een meervoud van handelingen
waartussen verband bestaat. Hoewel de rechtbank niet alle aankopen, vermeld op de
tenlastelegging, bewezen acht, is de rechtbank toch van oordeel dat er sprake is van een beroep
of gewoonte. Hiertoe overweegt het hof dat er, onder naam van [D] , in 2008 twee keer grote
bestellingen van goederen zijn geplaatst, telkens met het oogmerk om zonder volledige betaling
zich de beschikking over die goederen te verzekeren. Op 9 september 2008 heeft [D] , nadat
Rebro nog altijd geen betaling had ontvangen en [betrokkene 17] herhaaldelijk contact had
gezocht met verdachte, een klein bedrag van € 2.000,- aan Rebro aanbetaald. Nog geen twee
maanden later, op 31 oktober 2008, heeft de levering van de Rucanor sokken aan [D]
plaatsgevonden. Op 4 november 2008, is door [D] een kleine aanbetaling aan Rucanor gedaan.
Deze aanbetalingen betroffen in beide gevallen slechts een klein deel van het totaalbedrag, terwijl
de rest van de betalingen (ook na aanmaning) nooit heeft plaatsgevonden. Hierna is verdachte
gedetineerd geraakt. Na zijn detentie heeft verdachte zich opnieuw in de handel waarmee hij zich
voor detentie bezig hield begeven, waarbij hij - zoals uit het navolgende zal blijken - gelijksoortige
feiten pleegde. De rechtbank is dan ook van oordeel dat verdachte, binnen [D] , op enig moment
begonnen is met het zich verrijken door middel van het bestellen van goederen zonder daarvoor
te betalen en hij daar na zijn detentie mee verder is gegaan. Dit is, gelet op het geheel van feiten
zoals uit het dossier blijkt in onderling tijdsverband en samenhang bezien voldoende om te
kunnen spreken van een dusdanige meervoud van handelingen dat er sprake is van een beroep of
gewoonte.

Dit betekent dat de rechtbank wettig en overtuigend bewezen acht dat er, in de ten laste gelegde
periode, sprake was van flessentrekkerij ten aanzien van Rucanor en Rebro.

(...)

Feit 2

(...)

Verder acht het hof nog het volgende van belang. ‘ [alias 1] ’ heeft namens [A] meermalen
telefonisch contact gehad met Kneipp, waarbij namens [A] het telefoonnummer 06-
[telefoonnummer 1] werd gebruikt. Daarbij straalde dit telefoonnummer in de meeste gevallen aan
in [plaats] , zijnde de woonplaats van de verdachte. Op 29 oktober 2010 heeft [alias 1] in naam
van [A] een e-mailbericht aan aangever [betrokkene 16] van Kneipp verstuurd, waarin hij
memoreert aan hun ‘prettige gesprek van gisterenmiddag’. Uit onderzoek naar de printgegevens is
gebleken dat met zowel het telefoonnummer 06- [telefoonnummer 1] als het privénummer van
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verdachte (06- [telefoonnummer 2] ) in de ochtend van 28 oktober 2010 diverse gesprekken zijn
gevoerd, waarbij beide telefoons aanstraalden op mastlocaties in de directe omgeving van de
woning van verdachte. Omstreeks 12.53 uur kwamen beide telefoons in beweging en vertrokken
deze in de richting van Breda. Tussen 14.31 uur en 15.27 uur wordt door beide telefoonnummers
aangestraald op mastlocaties in Montfoort in de nabijheid van de locatie van het bedrijf Kneipp
aan de Aardvletterweg 10.

Vastgesteld is verder dat het telefoonnummer 06- [telefoonnummer 1] en het privénummer van
verdachte 06- [telefoonnummer 2] vaak op dezelfde datum en tijd gebruik maakten van dezelfde
zendmast dan wel van zendmasten die dicht bij elkaar zijn gelegen.

Verder is namens Kneipp Duitsland een journaal verstrekt waarin de contacten tussen Kneipp
Duitsland en [A] , in het bijzonder haar medewerker [alias 1] waren vastgelegd. Uit dit journaal
bleek dat op 26 oktober 2010 [alias 1] een bezoek heeft gebracht aan het magazijn van Kneipp
Duitsland. Kneipp Duitsland is gevestigd in Würzburg. Tijdens de doorzoeking van de woning van
verdachte op 27 april 2011 werd onder andere een tankbonnetje aangetroffen. Hieruit bleek dat
op 26 oktober 2010 in Duitsland was getankt aan een benzinestation aan de snelweg A3, ter
hoogte van Weibersbrunn. Dit benzinestation lag op de route van [plaats] naar Würzburg.

(...)

Victory International (hierna: Victory)

In oktober 2010 heeft [alias 1] , namens [A] , parfum en cosmetica gekocht van de
dochterondernemingen van Victory. Er zijn in totaal drie leveringen aan [A] gedaan, nadat er een
betalingsbewijs van de Royal Bank of Canada werd gestuurd door [alias 1] . Er is nooit geld op de
rekening van Victory terecht gekomen. Na contact met [alias 1] is toegezegd dat er contact met de
bank zou worden opgenomen. Er werd door [alias 1] een tracking nummer doorgegeven, maar
volgens de eigen bank van Victory was er geen geld onderweg. Een kopie van het betalingsbewijs
is als kopie bij de aangifte gevoegd.

Wie is [alias 1] ?

Zoals volgt uit het voorgaande is er verschillende malen aangifte gedaan van flessentrekkerij,
waarbij de persoon van [alias 1] in iedere afzonderlijke aangifte wordt genoemd als degene die
het feit gepleegd zou hebben. De rechtbank ziet zich allereerst voor de vraag gesteld of verdachte
[alias 1] is. Daartoe wordt als volgt overwogen. Getuige [betrokkene 6] (Koninklijke [betrokkene
5]) verklaart dat hij in oktober 2010 is benaderd door [alias 1] , die namens [A] parfum wilde
afnemen. Het is nooit tot een levering gekomen. [betrokkene 6] is een foto van [verdachte]
getoond, waarna hij heeft aangegeven dat die persoon [alias 1] is. Hij herkent hem voor 100%.
[betrokkene 6] kan voorts vertellen dat [alias 1] reed in een zwarte Volvo XC90. Aan aangever
[betrokkene 7] (Van Loon) is, na zijn verhoor, een foto van [verdachte] getoond. [betrokkene 7]
geeft aan dat hij de man op de foto herkent als [alias 1] . [alias 1] reed in een zwarte Volvo XC90.
Aangever [betrokkene 8], (Victory) verklaart, op het moment dat hem een foto van [verdachte]
wordt getoond, dat hij deze man zonder twijfel herkent als [alias 1] . Ook verklaart hij dat [alias 1]
in een Volvo SUV reed.

Getuige [betrokkene 15] verklaart dat [verdachte] een auto bij zijn bedrijf least. Dat betreft een
zwarte Volvo XC90. Het contract dateert van 29 januari 2010. Medeverdachte [betrokkene 1]
verklaart dat [A] op zijn naam stond, maar dat [verdachte] eigenlijk alles deed. Hij regelde de
inkoop en verdeelde het werk. [verdachte] noemde zich [alias 1] .

Medeverdachte [betrokkene 14] verklaart dat [alias 1] de valse naam van [verdachte] is die hij
hanteerde binnen [A] .

Verdachte heeft bij de raadsheer-commissaris d.d. 31 augustus 2018 verklaard wie volgens hem
schuilgaat achter [alias 1] . Volgens verdachte heet deze [alias 1] in werkelijkheid [naam] en was
hij de buurman van [betrokkene 1] in Litouwen. Hij verklaarde dat het kan kloppen dat hij is
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herkend door sommige leveranciers, omdat hij wel eens mee is geweest naar gesprekken en heeft
geholpen bij het regelen van drukwerk en reclame. Ook gaf hij aan dat hij regelmatig samen met ‘
[alias 1] ’ in zijn Volvo XC90 heeft gereden. Het hof hecht geen geloof aan deze verklaring. Nog
daargelaten dat de verdachte deze verklaring eerst bij de raadsheer-commissaris heeft afgelegd,
is zijn verklaring niet aannemelijk geworden. Verdachte heeft slechts een voornaam genoemd van
deze vermeende persoon, zodat zijn verklaring niet verifieerbaar is en derhalve niet op juistheid
kan worden getoetst. De door verdachte opgegeven reden voor het zeer laat afleggen van deze
verklaring - namelijk vanwege bedreigingen aan zijn adres - is naar het oordeel van het hof
evenmin onderbouwd of aannemelijk geworden. Voorts merkt het hof op dat de verdachte bij de
politie heeft verklaard dat alleen hij en zijn vrouw gebruik maakten van zijn Volvo XC90
(dossierpagina 882), zodat hij zichzelf op dat punt zelfs tegenspreekt.

Het hof ziet daarentegen geen reden om te twijfelen aan de betrouwbaarheid van de verklaringen
van [betrokkene 6] , [betrokkene 7], [betrokkene 8], [betrokkene 15], [betrokkene 1] en
[betrokkene 14]. Deze voor de verdachte belastende verklaringen zijn gedetailleerd en consistent
en ondersteunen elkaar op essentiële punten, met name waar het de verklaringen van
[betrokkene 6] , [betrokkene 7] en [betrokkene 8] betreft. Laatstgenoemde drie personen hebben
immers afzonderlijk van elkaar verklaard dat zij de verdachte herkenden als [alias 1] . Niet valt in
te zien waarom deze personen op dit punt een onwaarachtige/onbetrouwbare verklaring zouden
hebben afgelegd. Bovendien vinden de verklaringen van voornoemde getuigen naar het oordeel
van het hof steun in de overige hiervoor genoemde bewijsmiddelen, meer bepaald in
telefoongegevens - waaruit kan worden afgeleid dat de verdachte de gebruiker was van het
telefoonnummer 06- [telefoonnummer 1] waarmee namens [A] contact werd gezocht met de
bedrijven - alsmede het bij verdachte aangetroffen tankbonnetje.

Het hof is van oordeel dat de door de rechtbank gebezigde bewijsmiddelen in onderlinge
samenhang beschouwd met het vorenoverwogene, de conclusie rechtvaardigen dat de verdachte
degene is die gebruik heeft gemaakt van het alias [alias 1] . Hetgeen de raadsvrouw ter
terechtzitting in hoger beroep daarover nog heeft aangevoerd, leidt niet tot een ander oordeel.

Verdachte ontkent dat hij gebruik heeft gemaakt van de naam [alias 1] . Hij geeft aan te weten
wie er wel achter deze naam schuil gaat, maar wil hierover niets verklaren. Gezien het aantal
getuigen dat verklaart dat verdachte [alias 1] is, is er naar het oordeel van de rechtbank sprake
van een situatie die vraagt om een uitleg van verdachte. Deze wordt door verdachte niet gegeven,
hoewel hij zegt daartoe in staat te zijn. Onder deze omstandigheden is de rechtbank van oordeel
dat voldoende is komen vast te staan dat [alias 1] verdachte is. Daarbij neemt de rechtbank in
aanmerking dat getuige [betrokkene 6] en aangevers [betrokkene 8] en Holten zich ook de auto
kunnen herinneren waarin [alias 1] reed. Dit betreft eenzelfde auto als waarin verdachte zich
verplaatste.

De verdediging heeft aangevoerd dat de verklaringen van [betrokkene 1] en [betrokkene 14] niet
gebruikt kunnen worden voor bewijs. Ten aanzien van [betrokkene 1] zou de Vidgen-
jurisprudentie gelden, nu de verdediging niet in de gelegenheid is geweest om hem te bevragen.
De rechtbank verwerpt dit verweer, nu de verklaring van [betrokkene 1], anders dan in de Vidgen-
zaak, niet het enige en beslissende (“sole and decisive”) bewijs oplevert voor de hier te
beantwoorden vraag. Er zijn meer dan voldoende andere verklaringen voorhanden die de stelling
ondersteunen dat verdachte en [alias 1] een en dezelfde persoon is.

Voor wat betreft het verweer dat de verklaring van medeverdachte [betrokkene 14]
onbetrouwbaar zou zijn, is de rechtbank eveneens van oordeel dat dit verweer dient te worden
verworpen.

De verklaringen die [betrokkene 14] heeft afgelegd worden, op meerdere punten en door
verschillende onafhankelijke getuigenverklaringen, ondersteund. Zo sluiten de verklaringen van
[betrokkene 14] onder meer aan op de verklaringen van aangevers voor wat betreft de momenten
waarop [betrokkene 14] in beeld kwam als medewerker van [A] . Ook worden de werkzaamheden
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die [betrokkene 14] verklaart binnen [A] te verrichten, zoals heftruckchauffeur, lader/losser en
manusje van alles, door aangevers gemeld. De rechtbank heeft dan ook geen reden om te
twijfelen aan de juistheid van zijn verklaringen.

(...)

Feit 3:

(...)

[alias 2]

Zoals volgt uit het voorgaande is er aangifte gedaan van flessentrekkerij waarbij de persoon van
[alias 2] wordt genoemd als degene die namens [B] handelde. De rechtbank ziet zich allereerst
voor de vraag gesteld of verdachte [alias 2] is. Daartoe wordt als volgt overwogen.
Medeverdachte [betrokkene 3] verklaart, bij het zien van een foto van [verdachte] , dat dit
[verdachte] is, maar dat hij hem eerst kende als [alias 2] . [verdachte] was degene die
[betrokkene 3] had aangenomen en degene die het binnen [B] voor het zeggen had. [betrokkene
2] werd ook aangestuurd door [verdachte] . Medeverdachte [betrokkene 2] verklaart dat [alias 2]
een Nederlandse man met zwart haar is, ongeveer 1.85m, en dat hij reed in een SUV-achtige
zwarte Volvo, een XV90, of iets dergelijks. Getuige [betrokkene 4] verklaart dat [verdachte] hem
heeft benaderd om reclamemateriaal voor [B] te maken, waaronder een website, belettering en
visitekaartjes. Dit had hij voor [verdachte] ook gedaan voor [A] . [verdachte] vertelde hem dat de
mensen die bij [A] werkten mee over gingen naar [B] . [verdachte] wilde als contactpersoon voor
[B] optreden.

Verdachte ontkent dat hij gebruik heeft gemaakt van de naam [alias 2] . Ter onderbouwing voert
de verdediging aan dat er in de getuigenverklaring van [betrokkene 5] staat dat het niet dezelfde
personen betreft. De rechtbank is echter van oordeel dat de verklaringen van [betrokkene 2] en
[betrokkene 3] zowel consistent als overtuigend zijn, zodat hier meer belang aan wordt gehecht.
Dat verdachte door twee personen niet is herkend bij de terughaalactie van Go Fast doet hier niet
aan af. Immers [betrokkene 3] verklaart over die dag dat verdachte die ochtend even aanwezig
was, maar daarna het pand had verlaten. Tot slot acht het hof van belang dat uit het dossier een
opvallende link is te ontwaren tussen [alias 1] en [alias 2] . Immers in het pand aan de [a-straat
1] te Oss waar [B] was gevestigd, zijn ook goederen aangetroffen die betrekking hadden op
(handelsactiviteiten van) [A] (te weten pallets met babyvoeding en de in de laptoptas
aangetroffen bescheiden). Naar het oordeel van het hof staat dan ook vast dat verdachte zich
(ook) heeft uitgegeven voor [alias 2] . Hetgeen de verdediging ter terechtzitting in hoger beroep
daarover nog heeft aangevoerd, leidt niet tot een ander oordeel.

(...)

Feit 4

Brands Nederland B.V. (hierna: Brands)

Brands werd benaderd door [alias 2] , die namens [B] met spoed een grote partij batterijen wilde
afnemen. Kort voor de levering heeft [alias 2] de bestelling nog fors uitgebreid, tot een
totaalbedrag van € 90.000,-, met de vraag om alles samen te laten leveren. Dit is akkoord
bevonden, onder de voorwaarde van vooruitbetaling. Op 18 maart 2011 werd er gebeld door een
medewerker van de Van Lanschot bank, die een factuur- en ordernummer doorgaf. Hij zei dat het
bedrag van € 90.000,- overgemaakt was. Tien minuten later stond er een vrachtwagen van [B] om
de order op te halen. Omdat de directeur zag dat er nog geen betaling binnen was, is de order
niet meegegeven. De mailwisseling met verdachte is als bijlage bij de aangifte gevoegd.

De rechtbank stelt vast dat:

- verdachte schuil gaat achter het alias [alias 2] ,

- verdachte degene is die, blijkens de aangiftes, verantwoordelijk is voor de in- en verkoop binnen
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[B] ,

- Brands benaderd is door [alias 2] ,

- [alias 2] een spoedorder plaatste,

- de betaling van de order nooit is gerealiseerd,

- er, zeer kort voordat de vrachtwagen van [B] arriveerde, een telefoontje van een
bankmedewerker is binnengekomen die vertelde dat de betaling was gedaan.

De rechtbank overweegt dat de gegeven informatie in het telefoongesprek door de
‘bankmedewerker’, in combinatie met het tijdstip van arriveren van de vrachtwagen wijst op een
coördinatie die alleen te realiseren is door een persoon die volledig op de hoogte is van de details
van de koop. Het factuurnummer, ordernummer en het juiste bedrag werd genoemd, hetgeen
duidt op bekendheid met de inkoop. Nu verdachte de inkoop bij [B] voor zijn rekening neemt, ligt
het voor de hand dat de kennis van deze zaken van hem afkomstig is. Hoewel verdachte zich, in
de hierboven omschreven delicten, telkens van vervalste overschrijvings- of betalingsbewijzen
bediende, is het achterliggende idee van een telefoontje van een ‘bankmedewerker’ hetzelfde.
Immers wordt hiermee geprobeerd om met valse informatie het idee van een voltooide betaling te
wekken, teneinde de beschikking te verkrijgen over de bestelde goederen. Het hanteren van een
valse naam, plaatsen van een spoedorder, het last minute bestellen van extra goederen en het
idee (laten) wekken van een betaling vlak voor het ophalen van de goederen is een handelwijze
die teruggezien wordt in andere feiten op deze tenlastelegging. Deze handelwijze is kenmerkend
voor de manier waarop verdachte te werk gaat. Uit die omstandigheden, in onderling verband en
samenhang bezien, leidt de rechtbank af dat het verdachte is geweest die het telefoongesprek
heeft gevoerd (of laten voeren) waarin een persoon zich als medewerker van Van Lanschot heeft
uitgegeven. Verdachte beschikte immers over alle benodigde gegevens en was in de gelegenheid
om de gang van zaken op deze wijze te coördineren. Bovendien is geen ander dan verdachte
gebaat bij een dergelijk telefoongesprek.

(...)

Parketnummer 666500-12

Op 7 oktober 2010 neemt [A] , vertegenwoordigd door [alias 1] , contact op met de firma GECHEM
GmbH & Co KG. Hij toont interesse in een partij spoelmachine tabs ( [A] -GSR) ter waarde van €
30.492,-. Op 1 december 2010 ontving de firma een bevestiging van een betalingsopdracht van de
HSBC bank voor een bedrag van € 30.492,- Hierop zijn de goederen op 2 december 2010 naar [A]
gezonden. Achteraf bleek dat deze bevestiging vervalst was. Er is nooit geld ontvangen. Bij de
stukken bevindt zich een kopie van de betalingsbevestiging van de HSBC bank. De HSBC bank
heeft verklaard dat er geen relatie bestaat met [A] .

De rechtbank overweegt dat verdachte gebruik heeft gemaakt van de naam [alias 1] , dat hij
gebruik heeft gemaakt van een schijnconstructie, dat hij het oogmerk had om de beschikking over
de goederen te verkrijgen zonder volledige betaling en dat er sprake was van een beroep of
gewoonte. Voor de motivering van deze bestanddelen verwijst de rechtbank naar hetgeen
hierover onder feit 2 is overwogen. Deze motivering acht de rechtbank integraal van toepassing
op dit feit.

In combinatie met de hier aangehaalde bewijsmiddelen, is de rechtbank van oordeel dat ook
wettig en overtuigend bewezen kan worden verklaard dat verdachte - als natuurlijk persoon - het
als primair ten laste gelegde feit heeft gepleegd.”

Volgens het proces-verbaal van de terechtzitting in hoger beroep van 26 februari 2018 en 12
maart 2018 heeft de verdediging ter terechtzitting het verzoek tot het horen als getuigen
van [betrokkene 1] en [betrokkene 2] nader toegelicht. Het proces-verbaal houdt daarover
het volgende in:

“De raadsman deelt mede als volgt.
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Het onder 2 en onder parketnummer 02/666500-12 ten laste gelegde heeft betrekking op
[A] B.V. In deze zaken is van belang de vraag of cliënt de persoon is geweest die zich
bediende van de naam [alias 1] . De rechtbank heeft deze vraag bevestigend beantwoord.
Mijn cliënt ontkent. (...)

De getuigen [betrokkene 1] (7) (...) zijn medeverdachten. De verdediging ziet in dat het
horen van de getuige [betrokkene 1] een probleem kan worden, omdat hij woonachtig is in
Litouwen. De verdediging heeft onderzoek gedaan naar de huidige verblijfplaats van deze
getuige, maar kan hier op dit moment nog geen uitsluitsel over geven. Desondanks is de
verdediging van mening dat deze getuige op dit moment kan worden toegewezen. De
verdediging acht het ook noodzakelijk om deze getuige te horen. (...)

Met betrekking tot feit 3, inzake [B] B.V., verzoekt de verdediging als getuigen te horen
[betrokkene 3] (12), [betrokkene 2] (13), [betrokkene 4] (14) en [betrokkene 5] (15). De
rechtbank heeft aangenomen dat cliënt degene is geweest die zich bediende van de naam
[alias 2] . Mijn cliënt betwist dat hij zich heeft voorgedaan onder die naam en wordt daarin
gesteund door de verklaringen van de getuigen [betrokkene 4] en [betrokkene 5]. De
rechtbank heeft deze verklaringen niet willen aannemen en meer geloof gehecht aan de
getuigen [betrokkene 3] en [betrokkene 2]. Ook het hof zal een keuze moeten maken
tussen de verklaringen van deze getuigen. Gelet hierop acht de verdediging het noodzakelijk
dat deze vier getuigen worden gehoord. Het hof kan vervolgens tevens aan de hand van
non-verbale uitdrukkingen beoordelen wie het meest geloofwaardig is. Voor de
geloofwaardigheid is namelijk van belang hoe iemand overkomt bij een verhoor. Ik heb geen
nieuwe vragen aan deze getuigen.

De verdachte verklaart dat hij wel nieuwe vragen heeft aan deze getuigen, omdat er nieuwe
informatie is die nieuwe vragen oproept.

De raadsman deelt hierop mede als volgt.

Mijn cliënt doelt op de omstandigheid dat hij in hoger beroep uitgebreid wenst te gaan
verklaren. In eerste aanleg heeft cliënt niet volledig kunnen verklaren, vanwege de aanval
die hij heeft gekregen. In hoger beroep wenst hij alsnog een volledige verklaring af te
leggen.”

Het hof heeft het verzoek tot het horen van [betrokkene 1] en [betrokkene 2] als getuigen
ter terechtzitting op 12 maart 2018 afgewezen. Het heeft deze afwijzing als volgt
gemotiveerd:

“Het hof stelt voorop dat voor wat betreft de door de verdediging gedane verzoeken tot het
horen van getuigen het noodzaakscriterium van toepassing is.

(...)

Het verzoek tot het horen van de getuige [betrokkene 1] (7) is naar het oordeel van het hof
onvoldoende onderbouwd. Het hof wijst dit verzoek af, nu deze getuige reeds bij de politie
een uitgebreide verklaring heeft afgelegd en door de verdediging onvoldoende is
beargumenteerd waarom deze getuige nogmaals zou moeten worden gehoord.

(...)

Het verzoek tot horen van de getuigen (...) [betrokkene 2] (13) (...) wordt afgewezen. (...)

Voor wat betreft het horen van de getuige [betrokkene 2], die niet eerder door de rechter-
commissaris is gehoord, overweegt het hof dat dit verzoek onvoldoende is onderbouwd. Het
hof acht het horen van deze getuige niet noodzakelijk.”
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3.1

3.3.1

3.3.2

3.3.3

3.3.4

3.2

Het cassatiemiddel klaagt dat de afwijzing door het hof van het door de verdediging gedane
verzoek tot het horen van [betrokkene 1] en [betrokkene 2] als getuigen, althans het gebruik van
de eerder door deze getuigen afgelegde verklaringen voor het bewijs, niet verenigbaar is met het
door artikel 6 van het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de
fundamentele vrijheden (hierna: EVRM) gewaarborgde recht op een eerlijk proces.

De afwijzing door het hof van het verzoek tot het horen van [betrokkene 1] en [betrokkene 2] als
getuigen, waaraan door de verdediging onder meer ten grondslag is gelegd dat de eerder
afgelegde verklaringen van die getuigen een belastende strekking hebben, is niet zonder meer
begrijpelijk. De Hoge Raad neemt daarbij in aanmerking dat de rechtbank en het hof (i) de
bewezenverklaring van het in de zaak met parketnummer 02-810677-11 onder 2 primair
tenlastegelegde en het in de zaak met parketnummer 02-666500-12 primair tenlastegelegde
hebben aangenomen mede op grond van die door de verdachte betwiste verklaring van
[betrokkene 1], en (ii) de bewezenverklaring van het in de zaak met parketnummer 02-810677-11
onder 3 primair en onder 4 primair tenlastegelegde hebben aangenomen mede op grond van de
verklaring van [betrokkene 2], zonder dat de verdediging deze getuigen heeft kunnen
ondervragen. Daarbij heeft het hof niet ervan blijk gegeven te hebben nagegaan of de procedure
in haar geheel voldoet aan het door artikel 6 EVRM gewaarborgde recht op een eerlijk proces (vgl.
HR 20 april 2021, ECLI:NL:HR:2021:576).

Het cassatiemiddel klaagt hierover terecht. Dat hoeft echter om de navolgende redenen niet
tot cassatie te leiden.

De feiten en omstandigheden die naar voren komen in de voor het bewijs gebruikte
verklaring van [betrokkene 1] - en die in de kern inhouden dat de verdachte degene was die
zich voordeed als [alias 1] - volgen ook uit andere door het hof voor het bewijs gebruikte
verklaringen, in het bijzonder de verklaringen van de getuigen [betrokkene 6] , [betrokkene
7] en [betrokkene 8]. Deze drie personen hebben, zoals het hof heeft overwogen,
afzonderlijk van elkaar verklaard dat zij de verdachte herkenden als [alias 1] . Die
verklaringen vinden daarbij steun in de overige bewijsmiddelen, meer bepaald in
telefoongegevens - waaruit kan worden afgeleid dat de verdachte de gebruiker was van het
telefoonnummer 06- [telefoonnummer 1] waarmee namens [A] contact werd gezocht met de
bedrijven - en in het bij de verdachte aangetroffen tankbonnetje.

Ook de feiten en omstandigheden die naar voren komen in de voor het bewijs gebruikte
verklaring van [betrokkene 2] - en die in de kern inhouden dat het de verdachte was die zich
namens [B] voordeed als [alias 2] - volgen uit andere door het hof gebruikte bewijsmiddelen.
Het gaat daarbij in het bijzonder om de verklaring van de getuige [betrokkene 3], die - zoals
het hof heeft overwogen - heeft verklaard dat het de verdachte was die het voor het zeggen
had binnen [B] en dat hij de verdachte eerst kende als [alias 2] . Daarnaast vindt de
verklaring van [betrokkene 2] steun in de verklaring van Streng, uit wiens verklaring naar
voren komt dat de verdachte zou gaan optreden als contactpersoon voor [B] , dat de
verdachte daarvoor net als eerder bij [A] reclamemateriaal nodig had en dat de mensen die
bij [A] werkten mee overgingen naar [B] . Het hof heeft daarbij overwogen dat de enkele
omstandigheid dat de verdachte bij een terughaalactie bij Go Fast door twee personen niet
is herkend, niet tot een andere gevolgtrekking leidt omdat uit de verklaring van [betrokkene
3] volgt dat de verdachte die ochtend maar heel even aanwezig is geweest. In dat verband
is verder van belang dat het hof in aanmerking heeft genomen dat er een opvallende link
bestaat tussen [alias 1] en [alias 2] . Dat vindt bevestiging in het aantreffen van goederen
van [A] in het pand waar [B] gevestigd was, en in wat het hof nog heeft overwogen over
een gemeenschappelijke werkwijze bij [A] en [B] , erop neerkomend dat telkens op het
laatste moment extra goederen werden besteld en daarbij het idee werd gewekt dat de
betaling daarvoor onderweg was.

Een en ander brengt met zich dat ook als de voor het bewijs gebruikte verklaringen van

3 Beoordeling van het eerste cassatiemiddel
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4.2.1

4.2.2

4.2.3

4.2.4

4.2.5

4.3.1

4.1

[betrokkene 1] en [betrokkene 2] worden weggedacht, de bewezenverklaringen van de
hiervoor genoemde feiten zonder meer toereikend zijn gemotiveerd en dat de verdachte
onvoldoende belang heeft bij de klachten van het cassatiemiddel.

Het cassatiemiddel is onder meer gericht tegen de bewezenverklaring van het in de zaak met
parketnummer 02-810677-11 onder 1 subsidiair tenlastegelegde en het in de zaak met
parketnummer 02-666500-12 primair tenlastegelegde en klaagt over de bewijsvoering van ‘het
maken van een beroep of een gewoonte’ van het kopen van goederen met het oogmerk om
zonder volledige betaling zich de beschikking over die goederen te verzekeren.

Artikel 326a van het Wetboek van Strafrecht (hierna: Sr) luidt:

“Hij die een beroep of een gewoonte maakt van het kopen van goederen met het oogmerk
om zonder volledige betaling zich of een ander de beschikking over die goederen te
verzekeren, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste vier jaren of geldboete van
de vijfde categorie.”

De tenlastelegging van de onder 4.1 genoemde feiten is toegesneden op artikel 326a Sr
(flessentrekkerij). Daarom moet worden aangenomen dat het in de tenlastelegging en de
bewezenverklaring voorkomende begrip ‘het maken van een beroep of een gewoonte’ is
gebruikt in de betekenis die dit begrip heeft in artikel 326a Sr.

Of een meervoud aan de in artikel 326a Sr bedoelde gedragingen - het kopen van goederen
met het oogmerk om zonder volledige betaling zich of een ander de beschikking over die
goederen te verzekeren - kan worden aangemerkt als het maken van een ‘gewoonte’, hangt
af van de concrete omstandigheden van het geval. Daarbij kan onder meer betekenis
toekomen aan de aard van de gedragingen, de omstandigheden waaronder deze
gedragingen zijn verricht, alsmede aan het aantal gedragingen en het tijdsbestek
waarbinnen deze zich hebben afgespeeld. Daarbij geldt niet de eis dat de gedragingen zich
met een bepaalde minimumfrequentie hebben voorgedaan. (Vgl. HR 23 november 2021,
ECLI:NL:HR:2021:1702.)

Uit de wetsgeschiedenis van artikel 326a Sr volgt dat voor de bewezenverklaring van het
maken van een ‘beroep’ - anders dan voor de bewezenverklaring van het maken van een
‘gewoonte’ geldt - niet is vereist dat sprake is van een meervoud van de in artikel 326a Sr
bedoelde gedragingen. Deze wetsgeschiedenis houdt namelijk het volgende in:

“Mitsdien zou de ondergeteekende in het voorgestelde artikel ook van het maken van een
beroep willen blijven spreken. Temeer, omdat hiervoor meer dan één handeling niet
noodzakelijk vereischt is. Reeds één handeling kan onder omstandigheden als bij wijze van
beroep verricht worden aangemerkt. (...)

Den eisch, dat de dader van het koopen enz. een beroep of een gewoonte heeft gemaakt,
zou de ondergeteekende willen handhaven. Wie één keer goederen koopt met het oogmerk
die niet te betalen, zal in het stelsel der wetsvoordracht, indien althans van een
beroepsdaad geen sprake is, nog niet strafbaar zijn.”

(Kamerstukken II 1927/28, 60, nr. 1, p. 3-4.)

Voor het maken van een ‘beroep’ zal wel moeten vaststaan dat het handelen van de
verdachte erop was gericht met het herhaaldelijk kopen zonder te betalen zich een bron van
inkomsten te verschaffen en zich daarbij te presenteren als een professioneel deelnemer
aan het economisch verkeer.

De rechter hoeft, bij een op artikel 326a Sr toegesneden tenlastelegging, geen keuze te
maken tussen de alternatieven ‘(het maken van) een beroep’ en ‘(het maken van) een
gewoonte’, omdat deze keuze niet van belang is voor de strafrechtelijke betekenis van het
bewezenverklaarde (vgl. HR 6 januari 1998, ECLI:NL:HR:1998:ZD0898).

Met betrekking tot het in de zaak met parketnummer 02-810677-11 onder 1 subsidiair

4 Beoordeling van het tweede cassatiemiddel
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4.3.2

4.4.1

4.4.2

4.5

tenlastegelegde heeft het hof geoordeeld dat er door en onder de naam van [D] in 2008
twee keer grote bestellingen van goederen zijn geplaatst bij Rebro Cosmetics B.V. (hierna:
Rebro) respectievelijk Rucanor, telkens met het oogmerk om zonder volledige betaling zich de
beschikking over die goederen te verzekeren. Uit de vaststellingen van het hof volgt daarbij
dat (i) door Rebro aan [D] goederen zijn geleverd na het verstrekken van een
betalingsopdracht, (ii) [D] voor die levering op 18 februari 2008 een bedrag van € 29.488,20
had zullen betalen aan Rebro maar dat dit niet is gebeurd omdat [D] niet over de benodigde
financiële middelen beschikte, terwijl de verdachte daarvan wist, (iii) [D] op 9 september
2008, nadat [betrokkene 17] herhaaldelijk contact had gezocht met de verdachte, een
bedrag van € 2.000 aan Rebro heeft aanbetaald, (iv) nog geen twee maanden later, op 31
oktober 2008, de levering door Rucanor van de sokken aan [D] heeft plaatsgevonden voor €
124.457,36, (v) [D] hiervoor op 4 november 2008 een aanbetaling van € 25.000 heeft
gedaan, waarbij de verdachte heeft laten weten dat de rest van het verschuldigde bedrag
onderweg was, (vi) de partij sokken door [D] - in strijd met een verkooprestrictie - zijn
verkocht aan [E] voor een bedrag van € 100.952,46, waarbij dat bedrag op 13 november
2008 is overgeschreven op de rekening van [D] , (vii) dit laatstgenoemde bedrag door de
verdachte is behouden en de aan Rebro en Rucanor nog verschuldigde bedragen nooit zijn
voldaan.

Gelet op deze vaststellingen en in het bijzonder op de gelijksoortigheid van de
bewezenverklaarde handelingen alsmede het korte tijdsbestek waarin en de
omstandigheden waaronder deze zijn verricht, geeft het oordeel van het hof dat [D] een
beroep of gewoonte heeft gemaakt van het kopen van goederen met het oogmerk om
zonder volledige betaling zich de beschikking over die goederen te verzekeren, waaraan de
verdachte feitelijk leiding heeft gegeven, niet blijk van een onjuiste rechtsopvatting en is dat
oordeel ook toereikend gemotiveerd. Dat betekent dat het cassatiemiddel in zoverre
tevergeefs is voorgesteld. Het cassatiemiddel behoeft daarmee geen bespreking meer voor
zover het zich ertegen keert dat het hof bij zijn oordeel ook heeft betrokken dat de
verdachte na zijn detentie zich opnieuw in de handel waarmee hij zich voor zijn detentie
bezighield heeft begeven, waarbij hij gelijksoortige feiten pleegde.

In de zaak met parketnummer 02-666500-12 heeft het hof vastgesteld dat (i) de verdachte
onder de naam [alias 1] een partij spoelmachinetabs met een waarde van € 30.492 heeft
besteld bij de firma GECHEM, (ii) deze partij is geleverd nadat GECHEM een bevestiging van
een betalingsopdracht ter hoogte van dit bedrag had ontvangen van HSBC Bank, (iii)
achteraf is gebleken is dat deze bevestiging was vervalst en het betreffende bedrag nooit is
ontvangen door GECHEM, en (iv) de verdachte de naam [alias 1] ook heeft gebruikt voor het
plegen van het in de zaak met parketnummer 02-810677-11 onder 2 primair tenlastegelegde
feit. Het hof heeft daarbij tevens verwezen naar de bewijsvoering van ‘het maken van een
beroep of gewoonte’ zoals bewezenverklaard in de zaak met parketnummer 02-810677-11
onder 2 primair.

In deze overwegingen van het hof ligt als oordeel besloten dat, ook al omvat het
bewezenverklaarde in de zaak met parketnummer 02-666500-12 niet meerdere gevallen van
het kopen van goederen met het oogmerk om zonder volledige betaling zich de beschikking
over die goederen te verzekeren, uit de omstandigheden waaronder het kopen van de partij
spoelmachinetabs door de verdachte heeft plaatsgevonden - waarbij het hof mede
betekenis heeft toegekend aan de gedragingen van de verdachte die in de zaak met
parketnummer 02-810677-11 onder 2 primair zijn bewezenverklaard en die zijn verricht in
vrijwel dezelfde periode als het in de zaak met parketnummer 02-666500-12
bewezenverklaarde - volgt dat dit handelen van de verdachte erop was gericht zich vaker
door het kopen van goederen met het hiervoor genoemde oogmerk te voorzien van
inkomsten, waarbij de verdachte zich presenteerde als een professioneel deelnemer aan het
economisch verkeer, en dus bij wijze van beroep is verricht. Dat oordeel getuigt niet van een
onjuiste rechtsopvatting en is toereikend gemotiveerd. Het cassatiemiddel faalt in zoverre.

De Hoge Raad heeft ook de verder in het cassatiemiddel aangevoerde klachten over de uitspraak
van het hof beoordeeld. De uitkomst hiervan is dat deze klachten niet kunnen leiden tot
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vernietiging van die uitspraak. De Hoge Raad hoeft niet te motiveren waarom hij tot dit oordeel is
gekomen. Bij de beoordeling van deze klachten is het namelijk niet nodig om antwoord te geven
op vragen die van belang zijn voor de eenheid of de ontwikkeling van het recht (zie artikel 81 lid 1
van de Wet op de rechterlijke organisatie).

De Hoge Raad verwerpt het beroep.

Dit arrest is gewezen door de vice-president V. van den Brink als voorzitter, en de raadsheren A.L.J.
van Strien en M.J. Borgers, in bijzijn van de waarnemend griffier H.J.S. Kea, en uitgesproken ter
openbare terechtzitting van 13 september 2022.

5 Beslissing
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Instantie Parket bij de Hoge Raad

Datum conclusie 21-06-2022

Datum publicatie 23-06-2022

Zaaknummer 21/02085

Formele relaties Arrest Hoge Raad: ECLI:NL:HR:2022:1199 

Rechtsgebieden Strafrecht

Bijzondere kenmerken -

Inhoudsindicatie
Conclusie AG. Flessentrekkerij en (poging) tot oplichting (art. 326 en 326a Sr).
Post-Keskin. Deels slagende klacht (M1) dat het hof het – voorafgaand aan de
behandeling in hoger beroep gedane - verzoek tot het oproepen en horen van
belastende getuigen ten onrechte heeft afgewezen en deels slagende klacht (M2)
dat bewezenverklaring bestanddeel ‘gewoonte maken’ bij flessentrekkerij niet
(mede) kan worden gebaseerd op andere gelijksoortig bewezenverklaarde feiten
op tll. Conclusie strekt tot gedeeltelijke vernietiging en terugwijzing.

Vindplaatsen Rechtspraak.nl 

Conclusie

PROCUREUR-GENERAAL

BIJ DE

HOGE RAAD DER NEDERLANDEN

Nummer 21/02085

Zitting 21 juni 2022

CONCLUSIE

T.N.B.M. Spronken

ECLI:NL:PHR:2022:592
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1.1

1.2

2.1

2.2

In de zaak

[verdachte] ,

geboren te [geboorteplaats] op [geboortedatum] 1971,

hierna: de verdachte

Het gerechtshof ‘s-Hertogenbosch heeft bij arrest van 12 mei 2021 het vonnis van de rechtbank
Zeeland-West-Brabant, zittingsplaats Breda, van 14 november 2016 met de gronden waarop dit
berust deels bevestigd.1 De verdachte is door het hof wegens:

- In de zaak met parketnummer 02-810677-11 onder 1 subsidiair:

“opdracht geven tot dan wel feitelijk leiding geven aan een beroep of een gewoonte maken van het
kopen van goederen met het oogmerk om zonder volledige betaling zich de beschikking over die
goederen te verzekeren”

- In de zaak met parketnummer 02-810677-11 onder 2 primair:

“een beroep of een gewoonte maken van het kopen van goederen met het oogmerk om zonder
volledige betaling zich de beschikking over die goederen te verzekeren”

- In de zaak met parketnummer 02-810677-11 onder 3 primair:

“oplichting”

- In de zaak met parketnummer 02-810677-11 onder 4 primair:

“poging tot oplichting”

- In de zaak met parketnummer 02-666500-12 primair:

“een beroep of een gewoonte maken van het kopen van goederen met het oogmerk om zonder
volledige betaling zich de beschikking over die goederen te verzekeren”,

veroordeeld tot een gevangenisstraf voor de duur van 30 maanden en de openbaarmaking van het
arrest inclusief vermelding van de personalia van de verdachte na het onherroeplijk worden van het
arrest.

Het cassatieberoep is ingesteld namens de verdachte. R.J. Baumgardt, P. van Dongen en S. van
den Akker, allen advocaat te Rotterdam, hebben twee middelen van cassatie voorgesteld.

Het eerste middel richt zich tegen de afwijzing van de verzoeken om belastende en nog niet
eerder door de verdediging gehoorde medeverdachten [betrokkene 1] en [betrokkene 2] als
getuigen te horen. Het tweede middel komt op tegen de motivering van de bewezenverklaring.

De verdachte is in eerste en tweede aanleg onder meer veroordeeld voor - kort gezegd -
(opdracht geven tot dan wel feitelijk leiding geven aan) flessentrekkerij, oplichting en poging tot
oplichting. Bewezen is verklaard dat de handelwijze van de verdachte hierin bestond dat hij zich
voordeed als een tussenhandelaar die (onder andere) restpartijen kon doorverkopen. Hij bewoog
de bedrijven goederen te leveren zonder dat de (volledige) koopsom was voldaan. Daar waar
bedrijven voet bij stuk hielden en betaling verlangden, bewoog verdachte hen tot afgifte van
goederen door een vals overschrijvingsbewijs of een valse betalingsopdracht te tonen.

In de zaak met parketnummer 02-810677-11 is onder 2 primair bewezen verklaard dat de

1 Het cassatieberoep

2 Het procesverloop
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2.3

2.4

2.5

2.6

verdachte als tussenpersoon gebruik maakte van de naam [alias 1] , die werkzaam was bij [A] BV,
een bedrijf dat op naam stond van [betrokkene 1] . Ten aanzien van de feiten 3 primair en 4
primair in de zaak parketnummer 02-810677-11 zou de verdachte zich bij de gedupeerde
bedrijven hebben voorgedaan als [alias 2] , vertegenwoordiger van [B] BV. Medeverdachte
[betrokkene 2] was naar eigen zeggen eigenaar van [C] BV, die weer eigenaar was van [B] .

[betrokkene 1] en medeverdachte [betrokkene 2] zijn beiden door de politie gehoord. De
verzoeken van de verdediging tot het horen van deze personen als getuige is in eerste aanleg
afgewezen omdat de verzoeken naar het oordeel van de rechtbank onvoldoende onderbouwd
waren.2

Op 24 november 2016 is door de verdachte hoger beroep ingesteld tegen het vonnis van de
rechtbank.

Bij e-mailbericht van 2 oktober 2017 heeft de verdediging bij het hof onderzoekswensen
ingediend, bestaande uit onder meer het horen van [betrokkene 1] en [betrokkene 2] als getuige.

Het hof heeft deze verzoeken ter terechtzitting in hoger beroep op 12 maart 2018 afgewezen. In
het proces-verbaal van de terechtzittingen in hoger beroep van 26 februari 2018 en 12 maart
2018 staat hierover het volgende vermeld:

“Ter terechtzitting van 26 februari 2018:

(…) De voorzitter deelt mede dat van de zijde van de verdediging bij e-mailbericht van 2 oktober
2017 onderzoekswensen zijn ingediend, bestaande uit het horen van een 15-tal getuigen. (…)

De raadsman licht de door de verdediging opgegeven onderzoekswensen als volgt toe.

(…) Het onder 2 en onder parketnummer 02/666500-12 ten laste gelegde heeft betrekking op [A]
B.V. In deze zaken is van belang de vraag of cliënt de persoon is geweest die zich bediende van
de naam [alias 1] . De rechtbank heeft deze vraag bevestigend beantwoord. Mijn cliënt ontkent.
(…)

De getuige (….) [betrokkene 1] (7) (…) [is] medeverdachte(…). De verdediging ziet in dat het horen
van de getuige [betrokkene 1] een probleem kan worden, omdat hij woonachtig is in Litouwen. De
verdediging heeft onderzoek gedaan naar de huidige verblijfplaats van deze getuige, maar kan
hier op dit moment nog geen uitsluitsel over geven. Desondanks is de verdediging van mening dat
deze getuige op dit moment kan worden toegewezen. De verdediging acht het ook noodzakelijk
om deze getuige te horen. (…)

Met betrekking tot feit 3, inzake [B] B.V., verzoekt de verdediging als getuigen te horen
[betrokkene 3] ( 12), [betrokkene 2] (13), [betrokkene 4] (14) en [betrokkene 5] (15). De
rechtbank heeft aangenomen dat cliënt degene is geweest die zich bediende van de naam [alias
2] . Mijn cliënt betwist dat hij zich heeft voorgedaan onder die naam en wordt daarin gesteund
door de verklaringen van de getuigen [betrokkene 4] en [betrokkene 5] . De rechtbank heeft deze
verklaringen niet willen aannemen en meer geloof gehecht aan de getuigen [betrokkene 3] en
[betrokkene 2] . Ook het hof zal een keuze moeten maken tussen de verklaringen van deze
getuigen. Gelet hierop acht de verdediging het noodzakelijk dat deze vier getuigen worden
gehoord. Het hof kan vervolgens tevens aan de hand van non-verbale uitdrukkingen beoordelen
wie het meest geloofwaardig is. Voor de geloofwaardigheid is namelijk van belang hoe iemand
overkomt bij een verhoor. Ik heb geen nieuwe vragen aan deze getuigen.

De verdachte verklaart dat hij wel nieuwe vragen heeft aan deze getuigen, omdat er nieuwe
informatie is die nieuwe vragen oproept.

De raadsman deelt hierop mede als volgt. 
Mijn cliënt doelt op de omstandigheid dat hij in hoger beroep uitgebreid wenst te gaan verklaren.
In eerste aanleg heeft cliënt niet volledig kunnen verklaren, vanwege de aanval die hij heeft
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gekregen. In hoger beroep wenst hij alsnog een volledige verklaring af te leggen.

De verdediging wil het hof in overweging geven, indien de zaak naar de raadsheer-commissaris
wordt verwezen, mijn cliënt ook door de raadsheer-commissaris te laten horen, zodat het hof en
de advocaat-generaal niet pas op de terechtzitting worden geconfronteerd met deze verklaring.
Het heeft de voorkeur van de verdediging om eerst cliënt te horen en daarna de verzochte
getuigen, om vervolgens de getuigen met de verklaring van cliënt te kunnen confronteren.

Desgevraagd delen de advocaat-generaal en de verdediging mede, indien en voor zover de
verzoeken worden toegewezen en het horen van getuige(n) door de raadsheer-commissaris zou
geschieden, geen bezwaar te hebben als de raadsheer-commissaris die de verhoren doet aan de
verdere berechting deelneemt.

De advocaat-generaal deelt mede als volgt.
(…) De getuigenverzoeken dienen beoordeeld te worden aan de hand van het noodzaakscriterium.
(…) De getuige [betrokkene 1] (7) heeft reeds bij de politie een uitgebreide verklaring afgelegd.
Het verzoek tot het opnieuw horen van deze getuige is onvoldoende onderbouwd. Het verzoek
dient bij gebrek aan noodzaak te worden afgewezen. (…)

De getuigen [betrokkene 3] (12) en [betrokkene 2] (13) hebben reeds een verklaring als getuige
afgelegd. De verdediging wenst deze getuigen te horen omdat sprake zou zijn van
leugenachtigheid. Mijns inziens is sprake geweest van een eenduidige herkenning. In hetgeen
door de verdediging is aangevoerd zie ik onvoldoende reden om deze getuigen opnieuw te horen.
De getuigen [betrokkene 4] (14) en [betrokkene 5] (15) zijn eerder gehoord bij de rechter-
commissaris. De verdediging heeft zodoende alle gelegenheid gehad om deze getuigen vragen te
stellen. Ik zie geen reden om deze getuigen nogmaals te horen. (…)

De raadsman deelt mede als volgt.

De verklaring van mijn cliënt, zoals afgelegd ter terechtzitting in eerste aanleg, vormt een
onderbouwing voor de getuigenverzoeken. Deze verklaring komt niet uit de lucht vallen. (…)

Met betrekking tot de getuigen [betrokkene 3] , [betrokkene 2] , [betrokkene 4] en [betrokkene 5]
wil ik nog opmerken dat de verdediging het van belang acht dat het hof persoonlijk kennisneemt
van deze verklaringen. Dit in verband met de geloofwaardigheid en betrouwbaarheid van deze
getuigen. (…)

De verdachte verklaart desgevraagd het volgende.
Ik wil een uitgebreide verklaring afleggen, bij voorkeur tegenover de raadsheer-commissaris. Mijn
doel is om duidelijkheid en openheid te geven ten aanzien van de ten laste gelegd feiten
aangaande [D] B.V. en [A] B.V. Ik wil openheid van zaken geven over de rol van de getuigen en
mijn eigen rol. De reden is dat ik moe ben. Ik wil niet meer met justitie in aanraking komen. Ik wil
niet meer gestraft worden voor feiten die ik niet gepleegd heb. Ik wil mijn eerlijkheid tonen. Ik voel
mij daartoe verplicht naar het hof en de maatschappij toe. Ik wil weer gezond worden en een
rustig en eerlijk leven kunnen leiden met mijn gezin. Dat kan alleen door openheid van zaken te
geven. Ik wil deze zaak zo snel mogelijk achter mij laten. Ik hoop dat het hof mij de gelegenheid
biedt om bij de raadsheer-commissaris mijn verklaring te geven over de gang van zaken. Ik wil ook
kritisch kijken naar mijn eigen rol en naar wat ik verkeerd heb gedaan. Ik heb zeker dingen
verkeerd gedaan. U, voorzitter, vraagt mij wat ik verkeerd heb gedaan. Ik heb verkeerde mensen
vertrouwd en ik heb mij ingelaten met mensen die verkeerde bedoelingen hadden. Ik ben
goedgelovig geweest. Ik heb gezwegen bij de rechtbank en dat is mijn fout geweest. Ik wil ieders
rol aan het licht brengen. Het zit namelijk anders. Ik heb het hier psychisch moeilijk mee. (…)

Ter terechtzitting van 12 maart 2018: 
(…) De voorzitter deelt als beslissingen van het hof op de onderzoekswensen van de verdediging
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mede als volgt. (…)

Het hof stelt voorop dat voor wat betreft de door de verdediging gedane verzoeken tot het horen
van getuigen het noodzaakscriterium van toepassing is.

Het verzoek tot het horen van de verdachte door de raadsheer-commissaris voorafgaand aan de
inhoudelijke behandeling wordt toegewezen. Het hof bepaalt dat dit verhoor bij de raadsheer-
commissaris zal plaatsvinden alvorens de verhoren van de hierna te noemen getuigen zullen
plaatsvinden. (…)

Het verzoek tot het horen van de getuige [betrokkene 1] (7) is naar het oordeel van het hof
onvoldoende onderbouwd. Het hof wijst dit verzoek af, nu deze getuige reeds bij de politie een
uitgebreide verklaring heeft afgelegd en door de verdediging onvoldoende is beargumenteerd
waarom deze getuige nogmaals zou moeten worden gehoord. (…)

Het verzoek tot horen van de getuigen [betrokkene 3] (12), [betrokkene 2] (13), [betrokkene 4]
(14) en [betrokkene 5] (15) wordt afgewezen. Voor wat betreft de getuigen [betrokkene 3] ,
[betrokkene 4] en [betrokkene 5] acht het hof het niet noodzakelijk om deze getuigen (opnieuw)
te horen. Deze getuigen zijn reeds gehoord door de rechter-commissaris en door de verdediging is
onvoldoende onderbouwd waarom deze getuigen desalniettemin opnieuw gehoord zouden
moeten worden. Voor wat betreft het horen van de getuige [betrokkene 2] , die niet eerder door
de rechter-commissaris is gehoord, overweegt het hof dat dit verzoek onvoldoende is
onderbouwd. Het hof acht het horen van deze getuige niet noodzakelijk.”

In het eerste middel wordt geklaagd dat het hof bij de afwijzing van de verzoeken van de
verdediging tot het horen van [betrokkene 1] en [betrokkene 2] als getuigen die een voor de
verdachte belastende verklaring hebben afgelegd en niet in een eerder stadium door de
verdediging zijn gehoord, een onjuiste maatstaf heeft aangelegd. Daar komt bij dat het hof de
door de betreffende getuigen afgelegde verklaringen voor het bewijs heeft gebruikt, zonder in te
gaan op de vraag of de procedure in haar geheel, na het gebruik van deze verklaringen voor het
bewijs, nog voldoet aan de eisen van het recht op een eerlijk proces uit art. 6 EVRM.

In de toelichting op het middel wordt een beroep gedaan op de (Post-)Keskin-rechtspraak over
het horen van belastende getuigen. Nadat Nederland op 19 januari 2021 in de zaak-Keskin door
het EHRM was veroordeeld voor schending van art. 6 EVRM wegens het niet-oproepen van
belastende getuigen,3 is de Hoge Raad in een arrest van 20 april 2021 nader ingegaan op de
beoordeling van verzoeken tot het oproepen en horen van belastende getuigen ten aanzien van
wie de verdediging het ondervragingsrecht nog niet heeft kunnen uitoefenen.4 Daarbij is door de
Hoge Raad voor zover van belang voor de beoordeling van het middel in onderhavige zaak onder
meer het volgende overwogen:5

“2.9.2 De uitspraak van het EHRM in de zaak Keskin heeft tot gevolg dat in bepaalde gevallen het
belang bij het oproepen en horen van een getuige moet worden voorondersteld, zodat van de
verdediging geen nadere onderbouwing van dit belang mag worden verlangd. Dat is aan de orde
als het verzoek betrekking heeft op een getuige ten aanzien van wie de verdediging het
ondervragingsrecht nog niet heeft kunnen uitoefenen, terwijl deze getuige al – in het
vooronderzoek of anderszins – een verklaring heeft afgelegd met een belastende strekking. Het
gaat dan om een verklaring die door de rechter voor het bewijs van het tenlastegelegde feit zou
kunnen worden gebruikt of al is gebruikt. Daarvan is in ieder geval sprake als de rechter in eerste
aanleg een verklaring van een getuige voor het bewijs heeft gebruikt, en de verdediging in hoger
beroep het verzoek doet deze getuige op te roepen en te (doen) horen.

Het vorenstaande betekent niet dat elk verzoek tot het oproepen en horen van een getuige
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die al een belastende verklaring heeft afgelegd, door de rechter zonder meer moet worden
toegewezen. Zo’n verzoek kan worden afgewezen op de – in artikel 288 lid 1 Sv genoemde,
maar ook voor de toepassing van artikel 315 Sv van belang zijnde – gronden dat het
onaannemelijk is dat de getuige binnen een aanvaardbare termijn ter terechtzitting zal
verschijnen, of dat het gegronde vermoeden bestaat dat de gezondheid of het welzijn van
de getuige door het afleggen van een verklaring ter terechtzitting in gevaar wordt gebracht,
en het voorkomen van dit gevaar zwaarder weegt dan het belang de getuige ter
terechtzitting te kunnen ondervragen. In de rechtspraak van het EHRM zijn onder meer deze
gronden erkend als goede reden voor het niet oproepen en horen van een getuige. Verder
verzet artikel 6 EVRM zich niet ertegen dat de rechter het verzoek afwijst als het oproepen
en horen van een getuige onmiskenbaar irrelevant of overbodig (“manifestly irrelevant or
redundant”) is, omdat het (opnieuw) horen van de getuige voor de bewijsvoering van geen
enkel belang zal zijn of geen toegevoegde waarde zal hebben. Dat kan zich bijvoorbeeld
voordoen indien de al door de getuige afgelegde verklaring betrekking heeft op feiten en
omstandigheden die door de verdachte niet worden betwist of als die feiten en
omstandigheden door andere resultaten van het strafrechtelijk onderzoek al buiten redelijke
twijfel zijn komen vast te staan.

[…]

Beoordeling van de ‘overall fairness’ van de procedure

De voor het Nederlandse stelsel kenmerkende omstandigheid dat de rechter in de loop van
het strafproces beslissingen neemt over het oproepen en horen van getuigen, is niet alleen
van betekenis bij de beoordeling van getuigenverzoeken, maar ook bij de eindbeoordeling
van de zaak. Zoals in het […] arrest van 4 juli 2017 is overwogen, moet de rechter voordat
hij einduitspraak doet, nagaan of de procedure in haar geheel voldoet aan het door artikel 6
EVRM gewaarborgde recht op een eerlijk proces. Zo nodig zal hij hetzij ambtshalve alsnog
overgaan tot het oproepen en het horen van (een) getuige(n), hetzij bij zijn beslissing over
de bewezenverklaring onder ogen moeten zien of en zo ja, welke gevolgen moeten worden
verbonden aan de omstandigheid dat de verdediging, ondanks het nodige initiatief daartoe,
geen gebruik heeft kunnen maken van de mogelijkheid om de relevante getuige(n) in enig
stadium van het geding te (doen) ondervragen.

Deze wijze van beoordeling sluit aan bij de drie stappen die in de rechtspraak van het
EHRM deel uitmaken van de beoordeling of, in gevallen waarin de verdediging niet een
behoorlijke en effectieve mogelijkheid heeft gehad om het ondervragingsrecht uit te
oefenen, het proces als geheel eerlijk is verlopen. Van belang hierbij zijn (i) de reden dat het
ondervragingsrecht niet kan worden uitgeoefend met betrekking tot een getuige van wie de
verklaring voor het bewijs wordt gebruikt, (ii) het gewicht van de verklaring van de getuige,
binnen het geheel van de resultaten van het strafvorderlijke onderzoek, voor de
bewezenverklaring van het feit, en (iii) het bestaan van compenserende factoren, waaronder
ook procedurele waarborgen, die compensatie bieden voor het ontbreken van een
ondervragingsgelegenheid. Deze beoordelingsfactoren moeten daarbij in onderling verband
worden beschouwd. Naarmate het gewicht van de verklaring groter is, is het – wil de
verklaring voor het bewijs kunnen worden gebruikt – des te meer van belang dat een goede
reden bestaat voor het niet bieden van een ondervragingsgelegenheid en dat
compenserende factoren bestaan. Dit betekent dat met name in gevallen waarin niet tot een
bewezenverklaring kan worden gekomen zonder dat die in beslissende mate zal steunen op
de verklaring van de getuige, terwijl de verdediging het nodige initiatief heeft getoond om
het ondervragingsrecht te kunnen uitoefenen en een goede reden ontbreekt om de getuige
niet te horen, de rechter (alsnog) zal moeten overgaan tot het oproepen en horen van die
getuige, althans nog zal moeten doen wat redelijkerwijs mogelijk is om de verdediging de
gelegenheid te bieden tot uitoefening van het ondervragingsrecht.
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Als de uitoefening van het ondervragingsrecht niet wordt gerealiseerd, moet de rechter
onderzoeken of voldoende compenserende factoren hebben bestaan voor de door de
verdediging ondervonden beperkingen bij het onderzoek naar de betrouwbaarheid van de
verklaring van de getuige, waarmee ook de deugdelijkheid van de bewijsbeslissing wordt
gewaarborgd. Als de rechter oordeelt dat (vooralsnog) onvoldoende compenserende
factoren hebben bestaan, onderzoekt hij of daartoe alsnog stappen kunnen worden gezet.
Het gaat er daarbij in de kern om dat de rechter de betrouwbaarheid van de verklaring van
de niet-ondervraagde getuige zorgvuldig onderzoekt, een en ander in samenhang met het
overige bewijsmateriaal en in het licht van de betwisting door de verdachte van die
verklaring.

[…]

De toetsing in cassatie kan gericht zijn op de vraag of de beslissing het tenlastegelegde
mede op grond van een verklaring van een niet-ondervraagde getuige bewezen te verklaren
in overeenstemming is met het door artikel 6 EVRM gewaarborgde recht op een eerlijk proces
en de daaraan verbonden notie van ‘the overall fairness of the trial’. Bij deze beoordeling
kan van belang zijn of de feitenrechter zijn oordeel dat dit het geval is, (nader) heeft
gemotiveerd […]”

De Hoge Raad heeft deze overwegingen in zijn arrest van 12 oktober 20216 nog in die zin
aangevuld dat voor de beoordeling of wordt voldaan aan de eisen van een eerlijk proces, het
gewicht van de betreffende getuigenverklaring in de bewijsconstructie nog altijd een belangrijke
factor is, maar dat dit er niet aan afdoet dat ook de aanwezigheid van een goede reden voor het
niet kunnen ondervragen van de getuige en het bestaan van compenserende factoren in die
beoordeling moeten worden betrokken, waarbij al deze factoren in onderling verband dienen te
worden beschouwd.

Inmiddels heeft de Hoge Raad enkele arresten gewezen waarin sprake was een ‘goede reden’
voor het niet kunnen uitoefenen van het ondervragingsrecht, zoals uiteengezet in rov. 2.9.3 van
voornoemd arrest van 20 april 2021. Die goede reden kan zijn gelegen in het feit dat de getuige
onvindbaar is of dat de gezondheid van een getuige in gevaar zou worden gebracht door het
afleggen van een verklaring ter terechtzitting, mits de bewezenverklaring niet in overwegende
mate op de verklaring van die getuige steunt.7 Een andere geldige reden om af te zien van het
horen van een getuige kan zijn gelegen in het feit dat het horen van een getuige onmiskenbaar
irrelevant zou zijn, omdat de verklaring niet nodig is voor de bewijsconstructie.8 Tot slot kan nog
gewezen worden op een recent tussenarrest van de Hoge Raad van 7 juni 2022, in een zaak
waarin het hof geen blijk had gegeven te hebben nagegaan of de procedure in haar geheel
voldoet aan het door art. 6 EVRM gewaarborgde recht op eerlijk proces en de Hoge Raad
desalniettemin niet casseerde omdat de feiten en omstandigheden die in de verklaring van de
getuige naar voren komen, grotendeels ook volgen uit andere door het hof gebruikte
bewijsmiddelen en het ging om omstandigheden die voor het geheel van de bewijsvoering van
zeer ondergeschikte betekenis waren.9

De verdediging heeft voorafgaand aan de inhoudelijke behandeling bij het hof onder meer
verzocht om [betrokkene 1] en [betrokkene 2] als getuigen te horen. Ter terechtzitting van 12
maart 2018 heeft de raadsman deze verzoeken nader toegelicht. Het hof heeft deze verzoeken op
diezelfde terechtzitting afgewezen met toepassing van het noodzakelijkheidscriterium. Het middel
klaagt zoals gezegd over deze afwijzingen. Voor zover de stellers van het middel met de klacht dat
het hof ‘een onjuiste maatstaf’ heeft aangelegd beogen te klagen over de toepassing van het
noodzakelijkheidscriterium faalt het. Dat neemt niet weg dat bij de toepassing van dit criterium
ook acht moet worden geslagen op de hiervoor genoemde uitspraak van het EHRM in de zaak
Keskin en hetgeen de Hoge Raad naar aanleiding daarvan heeft overwogen in zijn arrest van 21
april 2021 en de daarop volgende Post-Keskin rechtspraak. Ik zal hieronder de afwijzing van de
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verzoeken tot het horen van beide getuigen afzonderlijk bespreken.

Afwijzing verzoek tot horen van [betrokkene 1] (parketnummer 02-810677-11 onder 2 primair) 10

Met betrekking tot het verzoek [betrokkene 1] als getuige te horen is voor zover ik heb kunnen
nagaan11 enkel aangevoerd dat de verdediging het noodzakelijk acht om deze getuige te horen
met betrekking tot de zaak met parketnummer 02-810677-11 onder 2 primair. Het hof heeft dit
verzoek ter terechtzitting van 18 maart 2020 afgewezen omdat het verzoek onvoldoende is
onderbouwd. Het hof heeft daartoe overwogen dat deze getuige reeds bij de politie een
uitgebreide verklaring heeft afgelegd en door de verdediging onvoldoende is beargumenteerd
waarom deze getuige nogmaals zou moeten worden gehoord. Dat oordeel is gelet op de door de
Hoge Raad bijgestelde maatstaven na het Keskin-arrest niet zonder meer begrijpelijk. Uit de
stukken volgt immers dat [betrokkene 1] bij de politie belastend over de verdachte heeft
verklaard; de verdachte zou volgens hem gebruik hebben gemaakt van de naam [alias 1] zijnde
de persoon die zich volgens diverse aangevers zou hebben schuldig gemaakt aan flessentrekkerij.
Nu [betrokkene 1] bovendien niet eerder in het bijzijn van de verdediging is gehoord, doet zich de
situatie voor dat het hof het belang van de verdediging bij het horen van deze getuige moest
vooronderstellen. De klacht dat het hof heeft miskend dat een gebrek aan onderbouwing van een
verzoek tot horen van een belastende getuige een afwijzing van zo’n verzoek niet kan dragen is
dan ook terecht.

Dat neemt niet weg dat er desalniettemin een ‘goede’ reden kan zijn waarom het hof – mits goed
gemotiveerd – van het horen afziet. Zoals uit de hiervoor weergegeven jurisprudentie blijkt kan
zo’n reden zijn gelegen in het feit dat een getuige onvindbaar is. Hoewel uit de toelichting van de
verdediging op het getuigenverzoek ter terechtzitting van 26 februari 2018 kan worden afgeleid
dat [betrokkene 1] kennelijk naar Litouwen was vertrokken en zijn verblijfplaats aldaar onbekend
was,12 heeft het hof deze omstandigheid niet betrokken bij het oordeel en blijkt ook niet uit
overige processtukken dat de getuige daadwerkelijk onvindbaar was.

Wel meen ik uit het arrest af te kunnen leiden dat er sprake is geweest van een andere geldige
reden om het getuigenverzoek af te wijzen. De rechtbank heeft in het vonnis in eerste aanleg – in
het kader van de verwerping van het verweer van de verdediging dat de verklaring van
[betrokkene 1] niet zou mogen worden gebruikt voor het bewijs omdat ten aanzien van deze
getuige de Vidgen-jurisprudentie zou gelden – overwogen dat zij de verklaring van [betrokkene 1]
voor het bewijs heeft gebruikt, maar dat deze niet van dien aard is dat deze kan worden
aangemerkt als ‘sole or decisive’ nu er ‘meer dan voldoende andere verklaringen voorhanden [zijn]
die de stelling ondersteunen dat verdachte en [alias 1] een en dezelfde persoon is’. Uit deze
overweging van de rechtbank, die door het hof is overgenomen, blijkt dat de verklaring van
[betrokkene 1] weliswaar voor het bewijs is gebruikt maar nauwelijks van enige betekenis is voor
de bewijsconstructie. Daarnaast heeft het hof voor de bewezenverklaring dat verdachte zich voor
heeft gedaan als [alias 1] met name de verklaringen van getuige [betrokkene 6] en aangevers
[betrokkene 7] en [betrokkene 8] redengevend geacht.13 Dat oordeel vind ik in het licht van de
bewijsvoering niet onbegrijpelijk nu uit de bewijsmiddelen volgt dat deze personen allen hebben
verklaard dat de verdachte gebruik maakte van de naam [alias 1] . Dat betekent dat ook al zou de
verklaring van [betrokkene 1] als bewijsmiddel worden weggedacht, de bewezenverklaring zonder
meer toereikend is gemotiveerd, zodat de verdachte onvoldoende belang heeft bij de klacht die
betrekking heeft op de afwijzing van het verzoek om [betrokkene 1] als getuige te horen.

De op getuige [betrokkene 1] betrekking hebbende klacht faalt. 
Afwijzing verzoek tot horen van [betrokkene 2] (parketnummer 02-810677-11 onder 3 primair en 4
primair)

Ten aanzien van [betrokkene 2] is kort gezegd betoogd dat de verdediging de betrouwbaarheid
van de verklaring van deze getuige betwist. Ter terechtzitting van 26 februari 2018 is namens de
verdachte aangevoerd dat de verdachte ontkent dat hij zich heeft uitgegeven voor [alias 2] en dat
hij hierin wordt gesteund door de verklaringen van de getuigen [betrokkene 4] en [betrokkene 5] .
De rechtbank heeft meer geloof gehecht aan de getuigen [betrokkene 3] en [betrokkene 2] . Het
hof heeft het verzoek om [betrokkene 2] te horen ter terechtzitting van 18 maart 2020 afgewezen
omdat het verzoek onvoldoende is onderbouwd.
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Dit oordeel is in het licht van de hiervoor geciteerde Post-Keskin rechtspraak niet zonder meer
begrijpelijk nu het ook hier gaat om een getuige die een belastende verklaring heeft afgelegd en
niet in een eerder stadium door de verdediging is gehoord. Anders dan bij de getuige [betrokkene
1] lees ik in de processtukken geen – ook niet impliciet – ‘goede’ reden dit verzoek af te wijzen.

Het ontbreken van een goede reden om de getuige niet te horen maakt dat vervolgens de nadruk
komt te liggen op de vraag of de procedure in haar geheel voldoet aan het door artikel 6 EVRM
gewaarborgde recht op een eerlijk proces. Daarbij is in de onderhavige zaak van belang dat de
verklaringen van medeverdachte [betrokkene 3] tezamen met die van [betrokkene 2] van
doorslaggevend gewicht zijn voor de bewezenverklaring van het feit dat de verdachte degene is
geweest die zich heeft voorgedaan als [alias 2] . Hoewel de verklaring van [betrokkene 2] in deze
dus niet als enige doorslaggevend is geweest, staat hier tegenover dat de verdachte betwist dat
hij zich heeft voorgedaan als iemand anders en blijkt uit de overweging van de rechtbank dat
getuige [betrokkene 4] hem niet als zodanig heeft herkend en er kennelijk ook twee andere
personen zijn geweest die de verdachte evenmin hebben herkend. Ook ten aanzien van eventuele
compenserende maatregelen heeft het hof niets overwogen, zoals de stellers van het middel
terecht opmerken. Tot een beoordeling van de eerlijkheid van het proces als geheel is het hof dus
niet overgegaan.

Het middel slaagt, voor zover het betrekking heeft op de afwijzing van het verzoek om de getuige
[betrokkene 2] te horen in de zaak met parketnummer 02-810677-11 onder 3 primair en 4 primair.

Het tweede middel komt op tegen de motivering van de onder parketnummer 02-810677-11 onder
1 subsidiair en 2 primair en onder parketnummer 02-666500-12 primair bewezenverklaarde
flessentrekkerij als bedoeld in art. 326a Sr. Van flessentrekkerij in de zin van deze bepaling is
sprake indien de verdachte een beroep of gewoonte maakt van het kopen van goederen met het
oogmerk om zonder volledige betaling zich of een ander de beschikking over die goederen te
verzekeren. Uit de toelichting op het middel leid ik af dat het middel in de kern beoogt te klagen
over de bewezenverklaring van het bestanddeel ‘beroep of gewoonte’ omdat het hof voor de
bewezenverklaring hiervan gebruik heeft gemaakt van de andere bewezenverklaarde feiten die
als flessentrekkerij zijn gekwalificeerd.

Voordat ik het middel bespreek zal ik eerst de hierop betrekking hebbende bewezenverklaring en
bewijsmotivering weergeven (met uitzondering van de bewezenverklaarde oplichting en poging
tot oplichting).

Ten laste van de verdachte is in het door het hof deels bevestigde vonnis onder meer
bewezenverklaard dat:14

“1. (…) subsidiair,
[D] B.V. in de periode van 1 januari 2007 tot en met 31 december 2009 in Nederland, een beroep
of een gewoonte heeft gemaakt van het kopen van goederen met het oogmerk om zonder
volledige betaling zich de beschikking over die goederen te verzekeren, hebbende verdachte
telkens met voormeld oogmerk, de navolgende goederen gekocht, te weten: 
- een hoeveelheid sokken geleverd door [K] B.V. ter waarde van enig geldbedrag en 
- een grote hoeveelheid cosmetica geleverd door [L] B.V. ter waarde van enig geldbedrag,

tot het plegen van welke strafbare feiten hij, verdachte, telkens opdracht heeft gegeven danwel
aan welke bovenomschreven verboden gedragingen hij, verdachte telkens feitelijke leiding heeft
gegeven;

2. (...)[primair]
hij op tijdstippen in de periode van 1 september 2010 tot en met 31 december 2010 in Nederland,
tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, een beroep of een gewoonte
heeft gemaakt van het kopen van goederen met het oogmerk om zonder volledige betaling zich de

5 Het tweede middel
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5.4

beschikking over die goederen te verzekeren, hebbende verdachte, telkens met voormeld
oogmerk, de navolgende goederen gekocht, te weten: 
- een grote hoeveelheid condooms en scheermesjes geleverd door [M] B.V. ter waarde van enig
geldbedrag en
- een grote hoeveelheid drogisterij artikelen geleverd door [N] B.V. ter waarde van enig
geldbedrag en
- een grote hoeveelheid [O]-batterijen geleverd door [O] B.V. ter waarde van enig geldbedrag en 
- een hoeveelheid vlees geleverd door [P] B.V. ter waarde van enig geldbedrag en
- een grote hoeveelheid wafels geleverd door Van [Q] B.V. ter waarde van enig geldbedrag en

- een grote hoeveelheid babymelk en/of babyvoeding geleverd door [R] B.V. ter waarde van enig
geldbedrag en
- een grote hoeveelheid parfum geleverd door [S] ter waarde van enig geldbedrag;

3. (…) [primair]

(…)

4. (…) [primair]

(…)

Parketnummer 666500-12 [primair]
hij in de periode van 7 oktober 2010 tot en met 13 december 2010 in Nederland, een beroep of
een gewoonte heeft gemaakt van het kopen van goederen met het oogmerk om zonder volledige
betaling zich de beschikking over die goederen te verzekeren, hebbende verdachte met voormeld
oogmerk, in voornoemde periode een grote hoeveelheid spoelmachinetabs ( [A] GSR-Tabs) ter
waarde van enig geldbedrag, gekocht.”

Het hof heeft zich verenigd met de door de rechtbank in het (Promis-)vonnis gebruikte
bewijsmiddelen en bewijsoverwegingen en deze – met verbetering en aanvulling – overgenomen.
Hieronder geef ik, voor zover relevant, de bewijsmiddelen en bewijsoverwegingen van de
rechtbank weer.15

“4.3 Het oordeel van de rechtbank 
Feit 1
(...)
[K] Europe B. V. (hierna: [K]) 
In november 2009 is door [K] aangifte gedaan van oplichting door [D] . Op 31 oktober 2008 is aan
[D] een partij tennis- en hikingsokken geleverd voor € 124.457,36, onder de voorwaarde dat deze
buiten Europa doorverkocht zouden worden. [D] had aangegeven deze partij in Egypte te willen
verkopen. Getuige [betrokkene 9] , financieel directeur bij [K], verklaart dat [D] een aanbetaling
van € 25.000,- heeft gedaan en telefonisch, bij monde van verdachte, liet weten dat de rest van
het bedrag onderweg was. Door deze belofte is in afwijking van de gebruikelijke werkwijze binnen
het bedrijf, direct geleverd. Het openstaande bedrag heeft [K] nooit ontvangen. 
Medeverdachte [betrokkene 10] heeft verklaard dat hij op enig moment samen met
medeverdachte [betrokkene 11] op zoek is geweest naar een koper voor een partij [K] sokken.
Deze partij had [betrokkene 11] gekocht van [verdachte] . Uit de verklaring van getuige
[betrokkene 12] blijkt dat [betrokkene 10] en [betrokkene 11] deze partij verkocht hebben aan de
onderneming van getuige [betrokkene 12] , te weten [G] International B.V.. Uit de factuur van [D]
blijkt dat de sokken voor een totaalbedrag van € 100.952,46 zijn verkocht aan [E] , de
onderneming van [betrokkene 11] , en dat dit bedrag op 13 november 2008 is overgeschreven op
de rekening van [D] . Ter zitting verklaart verdachte dat hij pas later op de hoogte is gebracht van
het feit dat er een verkooprestrictie op de sokken zat. Hij heeft daarop de sokken onder de
inkoopprijs doorverkocht om er voor te zorgen dat hij in ieder geval zijn aanbetaling terug kreeg.
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Naar het oordeel van de rechtbank blijkt uit de handelwijze van verdachte dat het nimmer de
bedoeling was te betalen voor deze partij. Ervan uitgaande dat er een verkooprestrictie gold,
overweegt de rechtbank als volgt. De verklaring van verdachte dat hij pas later op de hoogte is
geraakt van deze restrictie en daarom de sokken onder de inkoopprijs heeft doorverkocht om in
ieder geval zijn aanbetaling terug te krijgen, acht de rechtbank ongeloofwaardig. Niet alleen blijkt
uit geen van de stukken dat verdachte, zoals hij zelf aangeeft, pas later op de hoogte is geraakt
van deze restrictie, ook heeft verdachte geen gebruik gemaakt van een rechtens geldige manier
om het voor hem daardoor ontstane probleem op te lossen, bijvoorbeeld door te kiezen voor
ontbinding dan wel vernietiging van de koopovereenkomst en het terug leveren van de goederen.
Verdachte heeft geen verklaring gegeven voor het feit waarom hij dit niet heeft gedaan. Sterker
nog, verdachte heeft er niet alleen voor gekozen om de partij sokken door te verkopen onder de
prijs, maar heeft er bovendien voor gekozen om het daarmee verkregen bedrag van € 100.000,-,
hetgeen beduidend hoger was dan de aanbetaling van € 25.000,-, volledig te behouden. Hiermee
staat naar het oordeel van de rechtbank het oogmerk om niet tot betaling over te gaan vast. 
Dit maakt dat de tenlastelegging op dit onderdeel bewezen kan worden verklaard.
(…)
[L] B. V. (hierna: [L]) 
In februari 2008 kwam de besloten vennootschap [L] in contact met [D] , vertegenwoordigd door
verdachte. [D] wilde een partij zonnebrand kopen en zou deze vooraf moeten betalen. Op het
moment dat er een vrachtwagen kwam om de spullen, ter waarde van € 29.448,20, op te halen, is
naar verdachte gebeld om naar de betaling te vragen. Verdachte heeft daarop een
betalingsbevestiging gefaxt, waarna de goederen zijn meegegeven. Afgezien van een betaling
van € 2.000,- op 9 september 2008, heeft er geen (verdere) betaling plaatsgevonden. Uit een
faxbericht blijkt dat [D] op 18 februari 2008 een bedrag van € 29.488,20 over zou maken aan [L].
Verdachte verklaart dat [D] ten tijde van het verzenden van de schermafdruk van de
betaalopdracht niet over de financiële middelen beschikte om de bestelling te betalen en hij
verklaart dat hij na dit conflict en naar aanleiding van dit conflict een regeling heeft getroffen en
nieuwe, wel betaalde, orders heeft geplaatst. Hij bevestigt dat tot op heden een deel onbetaald is
gebleven.

De rechtbank overweegt dat verdachte, hoewel hij bekend was met het feit dat [D] niet de
financiële middelen had om te betalen, een bestelling heeft gedaan. Verdachte toont, op het
moment dat hem door [L] naar een betaling wordt gevraagd, een betaalopdracht waarvan hij
weet dat [D] die op dat moment niet waar kan maken. Hierdoor is [L] overgegaan tot afgifte van
de goederen. Met het feit dat verdachte geen financiering had voor de aankoop van deze partij, is
het benodigde oogmerk om zonder (volledige) betaling goederen te verkrijgen in het onderhavige
geval gegeven. Dat er, achteraf, sprake is van een voortgezette zakenrelatie, zoals verdachte
aangeeft, en er een betalingsregeling is getroffen, laat naar het oordeel van de rechtbank het
vastgestelde oogmerk van niet betaling onverlet. Dit maakt dat de tenlastelegging op dit
onderdeel bewezen kan worden verklaard.
(…)
Beroep of gewoonte 
De rechtbank heeft in het voorgaande vastgesteld dat er in twee gevallen sprake was van het
kopen van goederen met het oogmerk om zonder (volledige) betaling zich de beschikking over de
aangekochte goederen te verzekeren. Om te kunnen spreken van flessentrekkerij moet er sprake
zijn van het maken van een beroep of gewoonte, ofwel een meervoud van handelingen
waartussen verband bestaat. Hoewel de rechtbank niet alle aankopen, vermeld op de
tenlastelegging, bewezen acht, is de rechtbank toch van oordeel dat er sprake is van een beroep
of gewoonte. Hiertoe overweegt de rechtbank dat er, onder de naam van [D] , twee incidenten
hebben plaatsgevonden. Hierna is verdachte gedetineerd geraakt. Na zijn detentie heeft
verdachte zich opnieuw in de handel waarmee hij zich voor detentie bezig hield begeven, waarbij
hij – zoals uit het navolgende zal blijken – gelijksoortige feiten pleegde. De rechtbank is dan ook
van oordeel dat.verdachte, binnen [D] , op enig moment begonnen is met het zich verrijken door
middel van het bestellen van goederen zonder daarvoor te betalen en hij daar na zijn detentie
mee verder is gegaan. Dit is, gelet op het geheel van feiten zoals uit het dossier blijkt in onderling
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tijdsverband en samenhang bezien voldoende om te kunnen spreken van een dusdanige
meervoud van handelingen dat er sprake is van een beroep of gewoonte.

Dit betekent dat de rechtbank wettig en overtuigend bewezen acht dat er, in de ten laste gelegde
periode, sprake was van flessentrekkerij ten aanzien van [K] en [L].
(…)

Feit 2 
[M] B.V. (hierna:[M]) 
In september 2010 nam [alias 1] contact op met [M] om een bestelling te doen namens [A] . Het
betrof een lading condooms en scheermesjes voor een bedrag van € 193.000,-. Op 12 november
2010 zijn deze goederen opgehaald. Hoewel de betaling uitbleef, kwam er al wel een nieuwe
order voor € 600.000,- binnen. [M] vroeg om betaling van de eerste factuur, waarop [alias 1] een
betalingsbevestiging stuurde van de HSBC-bank waaruit zou moeten blijken dat het bedrag
betaald was. Het IBAN klopte echter niet, waarna er een nieuw betalingsbewijs werd gestuurd. In
dat nieuwe bewijs zat een schrijffout en was een bedrag doorgekrast. Er stond ook nog geen geld
op de rekening. Beide betalingsbewijzen zijn als bijlage meegezonden. De HSBC bank heeft
verklaard dat er geen relatie bestaat met [A] . 
Op 23 november 2010 is er conservatoir beslag gelegd op de geleverde partij. Echter de goederen
waren op dat moment al weggehaald door de firma [F] . Getuige [betrokkene 13] verklaart dat er
op enig moment 8 pallets condooms bij hem zijn gelost, die de dag erna door anderen zijn
opgehaald en hij op enig moment met [verdachte] heeft gebeld om te vragen of dat zijn partij
was. [verdachte] gaf aan dat het zijn handel was en dat deze zo weer opgehaald zou worden.

[N] B. V. (hierna: [N]) 
In september 2010 werd [N] benaderd door [alias 1] , die namens [A] verzorgingsproducten
bestelde voor een bedrag van € 141.434,93. Deze producten zijn op 24 september 2010
opgehaald. Betaling bleef uit. [alias 1] is op 21 oktober 2010 op het kantoor van [N] geweest. Hij
heeft op dat moment een nieuwe bestelling geplaatst en er werden twee orders opgemaakt. Op
22 oktober 2010 is vervolgens overgegaan tot een eerste deellevering hiervan. Op 1 november
2010 heeft [alias 1] een overschrijvingsbewijs van de HSBC bank laten zien. Daaruit zou blijken
dat een bedrag van € 141.434,93 aan [N] zou zijn overgemaakt. Hierop is de tweede deellevering
uitgevoerd. Achteraf is gebleken dat er nooit geld is overgemaakt. Een kopie van het
betalingsbewijs is als bijlage bij de aangifte gevoegd. De HSBC bank heeft verklaard dat er geen
relatie bestaat met [A] .
In een laptoptas, in beslag genomen in het bedrijfspand van [B] op 7 februari 2011, is een aantal
facturen aangetroffen, waaronder facturen van [N] B.V., [G] B.V. en [H] B.V. Vergelijkend onderzoek
naar de facturen van [G] B.V., [H] B.V. en [N], wijst uit dat de goederen, door [N] geleverd onder
factuur 1 en 3, door [A] zijn verkocht aan [G] B.V. De goederen, door [N] geleverd onder factuur 2
en 4, zijn nagenoeg in hun geheel door [H] B.V. verkocht aan [I] . De bedragen waarvoor de
goederen zijn doorverkocht liggen telkens lager dan de bedragen die [A] er voor zou moeten
betalen.

[O] B. V. (hierna: [O]) 
Op 4 oktober 2010 werd [O] benaderd door [A] . [A] bestelde een partij batterijen voor een
totaalprijs van € 106.519,-. Op 30 oktober 2010 zijn de batterijen geleverd. Op 4 november 2010
constateerden zij dat er nog niet betaald was. Er werd zaken gedaan met [alias 1] . Er is een
betalingsbewijs binnen gekomen van de HSBC bank, waaruit bleek dat een bedrag van €
151.653,60 was overgemaakt. Achteraf is gebleken dat dit een vals document betrof. De HSBC
bank heeft verklaard dat er geen relatie bestaat of heeft bestaan met [A] .

[P] B. V. (hierna: [P]) 
Omstreeks 19 oktober 2010 werd [P] benaderd door [alias 1] , die als inkoper van [A] een
bestelling voor 1.980,5 kilo vlees plaatste. [A] had haast bij de levering, waardoor er snel is
geleverd. Betaling zou binnen 8 dagen moeten geschieden. Op 17 december 2010 werd een
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nieuwe bestelling, ter waarde van € 410.878,05 geplaatst, maar omdat de eerste bestelling nog
niet was betaald is deze niet meegegeven. Getuige [betrokkene 7] verklaart dat er op 21
december 2010 door [A] een faxbericht met een rekeningafschrift van de HSBC bank is gestuurd,
waarop te lezen was dat er op 20 december 2010 € 428.722,40 was overgemaakt naar [P]. [alias
1] belde vervolgens om de druk om te leveren op te voeren, maar omdat er nog geen geld was
binnengekomen is er niet geleverd. Bij de HSBC bank was noch [alias 1] , noch [A] bekend. Een
kopie van het betalingsbewijs is als bijlage bij de aangifte gevoegd. De HSBC bank heeft verklaard
dat er geen relatie bestaat met [A] . [alias 1] heeft een visitekaartje achter gelaten, met zijn
gegevens er op.

[Q] B. V (hierna: [Q]) 
[Q] deed in 2010 zaken met [A] . Eerst werd een kleine partij biscuits, ter waarde van € 10.000,-
besteld, betaald en geleverd. Op 29 oktober 2010 werd door [alias 1] een grotere order geplaatst,
ter waarde van € 215.893,08. Op 8 december 2010 werd een betalingsbewijs van de HSBC bank
aan [Q] gestuurd, waarna de order op 9 en 10 december 2010 door [A] in Engeland werd
opgehaald. De betaling is nooit op de rekening van [Q] gekomen. Een kopie van het
betalingsbewijs is als bijlage bij de aangifte gevoegd. De HSBC bank heeft verklaard dat er geen
relatie bestaat met [A] . Medeverdachte [betrokkene 14] verklaart dat hij door [verdachte] is
gebeld om een partij van 130 pallets koekjes op te slaan. Hij sloeg deze op in twee van zijn
loodsen. [betrokkene 14] mocht deze koekjes van [verdachte] verkopen en heeft ze aan een
marktkoopman verkocht voor 20 of 30 duizend euro.

[R] B.V. (hierna: [R]) 
Op 6 oktober 2010 werd [R] benaderd door [alias 1] voor een bestelling van babyvoeding. Een
proefbestelling werd afgewerkt, waarna op 29 oktober 2010 een order voor 
€ 6.354,32 werd uitgedaan. Deze goederen, onder andere babymelk en babyvoeding, zijn
geleverd, maar er is niet betaald. Een derde order is, doordat een betalingsbewijs van de HSBC
bank voor de tweede levering werd getoond, ook geleverd. Een kopie van het betalingsbewijs is
als bijlage bij de aangifte gevoegd. De HSBC bank heeft verklaard dat er geen relatie bestaat met
[A] .

[S] (hierna: [S]) 
In oktober 2010 heeft [alias 1] , namens [A] , parfum en cosmetica gekocht van de
dochterondernemingen van [S]. Er zijn in totaal drie leveringen aan [A] gedaan, nadat er een
betalingsbewijs van de Royal Bank of Canada werd gestuurd door [alias 1] . Er is nooit geld op de
rekening van [S] terecht gekomen. Na contact met [alias 1] is toegezegd dat er contact met de
bank zou worden opgenomen. Er werd door [alias 1] een tracking nummer doorgegeven, maar
volgens de eigen bank van [S] was er geen geld onderweg. Een kopie van het betalingsbewijs is
als kopie bij de aangifte gevoegd.

Wie is [alias 1] ? 
Zoals volgt uit het voorgaande is er verschillende malen aangifte gedaan van flessentrekkerij,
waarbij de persoon van [alias 1] in iedere afzonderlijke aangifte wordt genoemd als degene die
het feit gepleegd zou hebben. De rechtbank ziet zich allereerst voor de vraag gesteld of verdachte
[alias 1] is. Daartoe wordt als volgt overwogen. Getuige [betrokkene 6] ( [J] ) verklaart dat hij in
oktober 2010 is benaderd door [alias 1] , die namens [A] parfum wilde afnemen. Het is nooit tot
een levering gekomen. [betrokkene 6] is een foto van [verdachte] getoond, waarna hij heeft
aangegeven dat die persoon [alias 1] is. Hij herkent hem voor 100%. [betrokkene 6] kan voorts
vertellen dat [alias 1] reed in een zwarte Volvo XC90. Aan aangever [betrokkene 7] ([P]) is, na zijn
verhoor, een foto van [verdachte] getoond. [betrokkene 7] geeft aan dat hij de man op de foto
herkent als [alias 1] . [alias 1] reed in een zwarte Volvo XC90. Aangever [betrokkene 8] , ([S])
verklaart, op het moment dat hem een foto van [verdachte] wordt getoond, dat hij deze man
zonder twijfel herkent als [alias 1] . Ook verklaart hij dat [alias 1] in een Volvo SUV reed. 
Getuige [betrokkene 15] verklaart dat [verdachte] een auto bij zijn bedrijf least. Dat betreft een
zwarte Volvo XC 90. Het contract dateert van 29 januari 2010. 
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Medeverdachte [betrokkene 1] verklaart dat [A] op zijn naam stond, maar dat [verdachte] eigenlijk
alles deed. Hij regelde de inkoop en verdeelde het werk. [verdachte] noemde zich [alias 1] . 
Medeverdachte [betrokkene 14] verklaart dat [alias 1] de valse naam van [verdachte] is die hij
hanteerde binnen [A] .

Verdachte ontkent dat hij gebruik heeft gemaakt van de naam [alias 1] . Hij geeft aan te weten
wie er wel achter deze naam schuil gaat, maar wil hierover niets verklaren. Gezien het aantal
getuigen dat verklaart dat verdachte [alias 1] is, is er naar het oordeel van de rechtbank sprake
van een situatie die vraagt om een uitleg van verdachte. Deze wordt door verdachte niet gegeven,
hoewel hij zegt daartoe in staat te zijn. Onder deze omstandigheden is de rechtbank van oordeel
dat voldoende is komen vast te staan dat [alias 1] verdachte is. Daarbij neemt de rechtbank in
aanmerking dat getuige [betrokkene 6] en aangevers [betrokkene 8] en Holten zich ook de auto
kunnen herinneren waarin [alias 1] reed. Dit betreft eenzelfde auto als waarin verdachte zich
verplaatste.

De verdediging heeft aangevoerd dat de verklaringen van [betrokkene 1] en [betrokkene 14] niet
gebruikt kunnen worden voor bewijs. 
Ten aanzien van [betrokkene 1] zou de Vidgen-jurisprudentie gelden, nu de verdediging niet in de
gelegenheid is geweest om hem te bevragen. De rechtbank verwerpt dit verweer, nu de verklaring
van [betrokkene 1] , anders dan in de Vidgen-zaak, niet het enige en beslissende (“sole and
decisive”) bewijs oplevert voor de hier te beantwoorden vraag. Er zijn meer dan voldoende andere
verklaringen voorhanden die de stelling ondersteunen dat verdachte en [alias 1] een en dezelfde
persoon is. 
Voor wat betreft het verweer dat de verklaring van medeverdachte [betrokkene 14]
onbetrouwbaar zou zijn, is de rechtbank eveneens van oordeel dat dit verweer dient te worden
verworpen. De verklaringen die [betrokkene 14] heeft afgelegd worden, op meerdere punten en
door verschillende onafhankelijke getuigenverklaringen, ondersteund. Zo sluiten de verklaringen
van [betrokkene 14] onder meer aan op de verklaringen van aangevers voor wat betreft de
momenten waarop [betrokkene 14] in beeld kwam als medewerker van [A] . Ook worden de
werkzaamheden die [betrokkene 14] verklaart binnen [A] te verrichten, zoals heftruckchauffeur,
lader/losser en manusje van alles, door aangevers gemeld. De rechtbank heeft dan ook geen
reden om te twijfelen aan de juistheid van zijn verklaringen.

Overwegingen omtrent oogmerk en beroep of gewoonte 
Vast staat dat verdachte gebruik heeft gemaakt van een alias, zijnde [alias 1] , in zijn contacten
met andere bedrijven. Onder die naam heeft hij in naam van [A] goederen gekocht die niet werden
betaald. Verdachte heeft, teneinde de betrokken bedrijven er toe te bewegen om de goederen af
te staan, valse betalingsbewijzen aan hen getoond. Uit de verklaringen van de aangevers, maar
ook die van medeverdachten [betrokkene 14] en [betrokkene 1] , leidt de rechtbank af dat
verdachte feitelijk de enige was die de in- en verkoop regelde. Dit wordt ondersteund door een
visitekaartje met vermelding van [alias 1] , buying director. Op grond van deze omstandigheden, in
onderling verband en samenhang bezien, is de rechtbank van oordeel dat verdachte [A] heeft
gebruikt als een schijnconstructie om (toekomstige) klanten te overtuigen van zijn
betrouwbaarheid. Naar het oordeel van de rechtbank moet, gelet op het gebruik door verdachte
van een schijnconstructie, een alias en valse betalingsbewijzen, worden afgeleid dat hij nimmer
van zins was om aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen. De rechtbank acht dan ook wettig en
overtuigend bewezen dat verdachte het oogmerk had om, zonder volledige betaling, de
beschikking over de aangekochte goederen te verkrijgen.

Nu vast staat dat er sprake was van het kopen van goederen met het oogmerk om zonder
(volledige) betaling zich de beschikking over de aangekochte goederen te verzekeren, dient
vervolgens nog te worden vastgesteld of er sprake was van een beroep of gewoonte, ofwel een
meervoud van handelingen waartussen verband bestaat. Gelet op het feit dat verdachte zich
binnen [D] al bezig hield met flessentrekkerij en gelet op het aantal benadeelde bedrijven, is de
rechtbank van oordeel dat gesproken kan worden van een dusdanige meervoud van handelingen
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dat er sprake was van een beroep of gewoonte. Dit maakt dat de rechtbank wettig en
overtuigend bewezen acht dat verdachte zich - als natuurlijk persoon - schuldig heeft gemaakt
aan flessentrekkerij, zoals onder feit 2 primair ten laste is gelegd.

(…)

Parketnummer 666500-12 
Op 7 oktober 2010 neemt [A] , vertegenwoordigd door [alias 1] , contact op met de firma GECHEM
GmbH & Co KG. Hij toont interesse in een partij spoelmachine tabs ( [A] -GSR) ter waarde van €
30.492,-. Op 1 december 2010 ontving de firma een bevestiging van een betalingsopdracht van de
HSBC bank voor een bedrag van € 30.492,-. Hierop zijn de goederen op 2 december 2010 naar [A]
gezonden. Achteraf bleek dat deze bevestiging vervalst was. Er is nooit geld ontvangen. Bij de
stukken bevindt zich een kopie van de betalingsbevestiging van de HSBC bank. De HSBC bank
heeft verklaard dat er geen relatie bestaat met [A] .

De rechtbank overweegt dat verdachte gebruik heeft gemaakt van de naam [alias 1] , dat hij
gebruik heeft gemaakt van een schijnconstructie, dat hij het oogmerk had om de beschikking over
de goederen te verkrijgen zonder volledige betaling en dat er sprake was van een beroep of
gewoonte. Voor de motivering van deze bestanddelen verwijst de rechtbank naar hetgeen
hierover onder feit 2 is overwogen. Deze motivering acht de rechtbank integraal van toepassing
op dit feit. 
In combinatie met de hier aangehaalde bewijsmiddelen, is de rechtbank van oordeel dat ook
wettig en overtuigend bewezen kan worden verklaard dat verdachte – als natuurlijk persoon – het
als primair ten laste gelegde feit heeft gepleegd.”

De raadsvrouw heeft ter terechtzitting van het hof van 14 april 2021, volgens de aan het proces-
verbaal van die terechtzitting gehechte pleitnotities - voor zover relevant - het volgende
aangevoerd:16

“"FEIT 1 - gedachtestreep 2 en 4 ( [D] )

De rechtbank heeft cliënt onterecht veroordeeld voor flessentrekkerij. 
(…)
Om te kunnen spreken van flessentrekkerij moet echter sprake zijn van het maken van een
beroep of gewoonte, ofwel een meervoud van handelingen waartussen verband bestaat.
Aangezien slechts één geval overblijft, kan dit niet worden vastgesteld. Er is geen sprake van een
pluraliteit van handelingen die binnen een betrekkelijk kort tijdsbestek zijn verricht. Ik verzoek uw
gerechtshof dan ook primair om cliënt integraal vrij te spreken van feit 1.

Maar subsidiair, ook indien u, net als de rechtbank, van oordeel bent dat twee incidenten hebben
plaatsgevonden, dus niet alleen [K], maar ook [L] B.V., verzoek ik uw gerechtshof om cliënt
integraal vrij te spreken van feit 1. Ook in dat geval is namelijk geen sprake van een beroep of
gewoonte, zoals dat onterecht door de rechtbank wel is geconcludeerd.

Volgens de verdediging heeft de rechtbank onterecht geconcludeerd dat cliënt, binnen [D] , op
enig moment is begonnen met het zich verrijken door middel van het bestellen van goederen
zonder daarvoor te betalen en daar na detentie mee verder is gegaan.

Uit het vonnis van de rechtbank op dat punt blijkt niet waarop deze conclusie gebaseerd wordt,
maar het lijkt gebaseerd te zijn op aannames. Voorzover de rechtbank daarmee de handelingen
bedoelt die onderfeit 2 t/m 4 aan cliënt tenlastegelegd zijn, dan wordt de samenhang tussen die
handelingen en de handelingen onder feit 1 onterecht aangenomen. Van enige samenhang tussen
die feiten is namelijk geen enkele sprake. Zoals in eerste aanleg terecht door mr. Zilver naar voren
is gebracht, speelt cliënt als enige een rol bij [D] , terwijl bij [A] en [B] meerdere personen
betrokken waren. Daarnaast handelde cliënt namens [D] onder eigen naam, terwijl bij [A] en [B]
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pseudoniemen werden gebruikt. Ook de handelswijzen komen niet overeen, althans niet zodanig
dat van eenzelfde kenmerkende handelswijze kan worden gesproken. Inzake [A] en [B] werd
gebruik gemaakt van dezelfde soort valse betalingsbewijzen, maar daar was géén sprake van bij
[D] . Bij [L] is gebruik gemaakt van een screenshot van een betalingsopdracht, maar dat is iets
wezenlijk anders dan de valse betalingsbewijzen. Dat blijkt alleen al uit de gelijkenissen van de
valse betalingsbewijzen en het verschil daarvan met het screenshot van de betalingsopdracht. Dat
ziet er niet hetzelfde uit. Uit een betalingsopdracht kan bovendien niet worden afgeleid dat de
betaling daadwerkelijk is geschied. Dat mag als feit van algemene bekendheid worden
beschouwd.

De feiten 1 en 2 t/m 4 (+ het feit inzake 02/666500-12) moeten los van elkaar worden gezien en
beoordeeld.

Daarbij merk ik op dat in de tenlastegelegde periode allerlei andere – legale – zakelijke activiteiten
zijn verricht door cliënt vanuit [D] . Dit blijkt niet alleen uit de verklaring van cliënt zelf, maar ook uit
het dossier op pagina 5208:

"Opgemerkt wordt dat de onderneming [D] B.V., naast de geconstateerde strafbare feiten, ook jarenlang
in- en verkooptransacties heeft uitgevoerd waarbij (kennelijk) geen sprake was van strafbaar handelen.
"

Ik verzoek uw gerechtshof om cliënt vrij te spreken voor feit 1, omdat sprake is van onvoldoende
wettig en overtuigend bewijs om te kunnen oordelen dat sprake is van flessentrekkerij.“

Zoals hiervoor vermeld komt het tweede middel op tegen de motivering van de bewezenverklaring
onder parketnummer 02-810677-11 onder 1 subsidiair en 2 primair en onder parketnummer 02-
666500-12 primair van flessentrekkerij als bedoeld in art. 326a Sr, met name van het bestanddeel
‘beroep of gewoonte’. Gesteld wordt dat het hof ten aanzien van elk bewezenverklaard geval van
flessentrekkerij die gewoonte heeft afgeleid uit de omstandigheid dat verdachte zich ook aan
andere gevallen van flessentrekkerij schuldig heeft gemaakt. In feite heeft het hof vervolgens die
flessentrekkerij opgeknipt in drie gevallen van flessentrekkerij, zodat verdachte in feite drie maal
gestraft is voor één flessentrekkerij. Gelet hierop is het arrest, althans de kwalificatiebeslissing en
strafoplegging onvoldoende met redenen omkleed, aldus de stellers van het middel.

Het bestanddeel ‘een gewoonte maken’ vereist, anders bij dan bij ‘een beroep maken’,17 een
pluraliteit van handelingen waartussen verband bestaat in die zin dat de dader daarvan zijn
gewoonte heeft gemaakt.18 Of een meervoud aan gedragingen kan worden gekwalificeerd als het
maken van een ‘gewoonte’, hangt af van de concrete omstandigheden van het geval. Daarbij kan
onder meer betekenis toekomen aan de aard van de gedragingen en de omstandigheden
waaronder deze zijn verricht, alsmede aan het aantal gedragingen en het tijdsbestek waarbinnen
deze zich hebben afgespeeld. Daarbij geldt niet de eis dat wordt vastgesteld dat de verdachte ‘de
neiging’ had om zich telkens weer schuldig te maken aan het misdrijf of dat die gedragingen zich
met een bepaalde minimumfrequentie hebben voorgedaan.19 Zo kunnen meerdere gelijksoortige
handelingen in een kort tijdsbestek voldoende zijn om een gewoonte aan te nemen.20Een enkele
handeling daarentegen kan geen gewoontedelict opleveren.21

Bij de bewezenverklaring hoeft de rechter niet te kiezen tussen beroep of gewoonte maken,
omdat dit voor de strafrechtelijke betekenis van de bewezenverklaring niet van betekenis is.22 Dat
heeft het hof in onderhavige zaak ook niet gedaan bij de kwalificatie van desbetreffende feiten.

Uit de bewijsoverwegingen met betrekking tot de bewezenverklaring van het bestanddeel ‘beroep
of gewoonte’ volgt dat het hof de feiten heeft gekwalificeerd als gewoontedelicten. In de
bewijsoverwegingen van de rechtbank die door het hof zijn overgenomen wordt immers telkens
voorop gesteld dat voor een bewezenverklaring sprake moet zijn van een meervoud van

6 Bespreking van het tweede middel.
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handelingen waartussen verband bestaat. Ik zal hierna de bewijsoverwegingen met betrekking
tot het bestanddeel gewoonte per feit bespreken.

parketnummer 02-810677-11 onder 1 subsidiair

In de zaak met parketnummer 02-810677-11 heeft het hof onder 1 subsidiair kort samengevat
bewezen verklaard dat [D] BV zich in een periode van drie jaar heeft schuldig gemaakt aan
flessentrekkerij door bij twee bedrijven aankopen te doen zonder deze (volledig) te betalen,
terwijl de verdachte hier feitelijk leiding aan heeft gegeven. De rechtbank heeft ten aanzien van
het bestanddeel beroep of gewoonte overwogen dat de verdachte na deze twee aankopen
gedetineerd is geraakt en dat hij zich na detentie ‘opnieuw in de handel’ heeft begeven waarmee
hij zich voorafgaand aan zijn detentie bezig hield, ‘waarbij hij – zoals uit het navolgende zal blijken
– gelijksoortige feiten pleegde’. De rechtbank doelt hier kennelijk op de andere twee
bewezenverklaarde feiten met betrekking tot flessentrekkerij en concludeert vervolgens dat gelet
op het geheel van feiten zoals die blijken uit het dossier in onderling tijdsverband en samenhang
bezien sprake is van een dusdanige meervoud van handelingen dat sprake is van een beroep of
gewoonte.

In de toelichting op het tweede middel is aangevoerd dat het hof bij de bewezenverklaring ten
onrechte mede redengevend heeft geacht dat verdachte na de bewezenverklaarde periode bij
geheel andere bedrijven eveneens voorwerpen heeft gekocht zonder die te betalen, zodat de
bewezenverklaring onbegrijpelijk is en/of onvoldoende met redenen is omkleed. Uit de
overwegingen van de rechtbank die door het hof zijn overgenomen leid ik af dat het hof de twee
bewezenverklaarde verkoophandelingen onvoldoende achtte om het bestanddeel gewoonte
wettig en overtuigend bewezen te verklaren. Vervolgens heeft het hof de andere twee bewezen
verklaarde feiten die ook zien op flessentrekkerij gebruikt om alsnog tot een bewezenverklaring
van het ‘gewoonte maken’ ten aanzien van het onderhavige feit te komen. Dat is mijns inziens
onjuist en wat dat betreft hebben de stellers van het middel een punt.

In onderhavige zaak gaat het immers om een gewoontedelict. Voor de bewezenverklaring van een
gewoonte moet zoals gezegd sprake zijn van een pluraliteit van handelingen die met elkaar in
verband staan. Wanneer die pluraliteit ontbreekt kan het bewijs van het ‘gewoonte maken’ naar
mijn mening niet gebaseerd worden op andere gelijksoortige delicten. De aard van een
gewoontedelict verzet zich hiertegen. In zoverre slaagt het tweede middel.

parketnummer 02-810677-11 onder 2 primair

In de zaak met parketnummer 02-810677-11 heeft het hof onder 2 primair bewezen verklaard dat
de verdachte zich gedurende een periode van vier maanden – als natuurlijk persoon – heeft
schuldig gemaakt aan flessentrekkerij door zich voor te doen als [alias 1] en namens [A] BV bij
zeven verschillende bedrijven aankopen te doen zonder deze te betalen. De rechtbank heeft
overwogen dat (i) gelet op het feit dat de verdachte zich binnen [D] al bezig hield met
flessentrekkerij (ik begrijp dat de rechtbank daarmee doelt op het bewezenverklaarde in de zaak
met parketnummer 02-810677-11 onder 1 subsidiair) en (ii) gelet op het aantal benadeelde
bedrijven, gesproken kan worden van een dusdanige meervoud van handelingen dat er sprake
was van een beroep of gewoonte. Terecht wordt in de toelichting op het tweede middel gesteld
dat het hof – die voornoemde overweging van de rechtbank heeft overgenomen – met de
overweging onder (i) ten onrechte een ander feit redengevend heeft geacht voor de
bewezenverklaring van het bestanddeel gewoonte. In dit geval hoeft dat echter niet tot cassatie
te leiden nu het onder (ii) bewezenverklaarde bestanddeel ‘gewoonte maken’ zelfstandig kan
worden gedragen door de overige bewijsmiddelen, namelijk de zeven aankopen die ook nog eens
hebben plaatsgevonden in een betrekkelijk korte tijdspanne van vier maanden.

parketnummer 02-666500-12 primair

Ten slotte heeft het hof in de zaak parketnummer 02-666500-12 primair bewezen verklaard dat de
verdachte zich – als natuurlijk persoon – heeft schuldig gemaakt aan flessentrekkerij door zich
voor te doen als [alias 1] en namens [A] BV een aankoop te doen zonder deze te betalen. Het
gaat hier om een eenmalige aankoop. In de motivering van de bewezenverklaring van de diverse
bestanddelen van flessentrekkerij en dat de verdachte daarbij gebruik maakte van de naam [alias
1] heeft het hof (met bevestiging van het vonnis van de rechtbank) verwezen naar de motivering
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in de zaak met parketnummer 02-810677-11 onder 2 primair. De stellers van het middel hebben
aangevoerd dat ook deze bewezenverklaring onvoldoende is gemotiveerd omdat telkens feiten en
omstandigheden die redengevend worden geacht voor het ene feit niet redengevend kunnen zijn
voor het bewijs van het andere feit. Dit standpunt is in zijn algemeenheid onjuist. Feiten en
omstandigheden die redengevend zijn voor het ene feit kunnen ook redengevend zijn voor een
ander feit. Maar dat geldt niet, zoals hiervoor reeds is uiteengezet, voor het bestanddeel
‘gewoonte’, en wat dat betreft is ook deze klacht terecht voorgesteld.

Dat betekent dat het tweede middel slaagt voor zover het betrekking heeft op de feiten onder
parketnummer 02-810677-11 onder 1 subsidiair en parketnummer 02-666500-12 primair.

Het eerste en tweede middel slagen beide ten dele.

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

Deze conclusie strekt tot vernietiging van het bestreden arrest, echter uitsluitend wat betreft de
beslissingen over de onder parketnummer 02-810677-11 onder 1 subsidiair, 3 primair en 4 primair
en de zaak met parketnummer 02-666500-12 primair ten laste gelegde feiten en de strafoplegging
en tot terugwijzing van de zaak naar het gerechtshof ‘s-Hertogenbosch, teneinde opnieuw te
worden berecht en afgedaan.

De Procureur-Generaal

bij de Hoge Raad der Nederlanden

AG

Het hof heeft het vonnis bevestigd met uitzondering van de bewezenverklaring van het in de zaak
met parketnummer 02-810677-11 onder 1 subsidiair tenlastegelegde; met verbetering en aanvulling
van de bewijsvoering; met uitzondering van de kwalificatie van het onder parketnummer 02-810677-
11 onder 1 subsidiair, 2 primair en onder parketnummer 02-666500-12 primair bewezenverklaarde;
met uitzondering van de opgelegde straf en strafmotivering; met uitzondering van de beslissing
omtrent het beslag; met uitzondering van de door de rechtbank aangehaalde wetsartikelen.

Proces-verbaal ter terechtzitting 5 april 2012.

EHRM 19 januari 2021, ECLI:CE:ECHR:2021:0119JUD000220516, NJ 2021/93 m.nt. W.H. Vellinga
(Keskin/Nederland).

HR 20 april 2021, ECLI:NL:HR:2021:576, NJ 2021/173 m.nt. J.M. Reijntjes (Post-Keskin).

Met weglating van voetnoten.

HR 12 oktober 2021 ECLI:NL:HR:2021:1418, NJ 2021/368, m.nt. N. Jörg.

HR 1 februari 2022, ECLI:NL:HR:2022:86 (gezondheid getuige); HR 29 maart 2022,
ECLI:NL:HR:2022:402 (getuige onvindbaar).

HR 17 mei 2022, ECLI:NL:HR:2022:692 (door HR afgedaan met art. 81 RO).

HR 7 juni 2022,ECLI:NL:HR:2022:801.

Nu de verklaring van [betrokkene 1] ziet op het de bewezenverklaring dat verdachte gebruik
maakte van de naam [alias 1] , ziet de klacht – hoewel dit niet volgt uit de toelichting op het middel –
feitelijk ook op het bewezenverklaarde in de zaak met parketnummer 02-666500-12 primair.

Zie de inhoud van het proces-verbaal van de behandeling ter terechtzitting onder 2.6 (Het e-

7 Conclusie
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mailbericht van 2 oktober 2017 waarin de verdediging aan het hof haar onderzoekswensen heeft
kenbaar gemaakt bevindt zich niet bij de stukken die aan de Hoge Raad zijn toegezonden.) In de
schriftuur staat ook niet meer vermeldt dan dat de verdediging ‘onder meer’ heeft verzocht
[betrokkene 1] als getuige te horen ‘nu de verdediging dit noodzakelijk achtte’.

Ook in eerste aanleg lijkt dit een rol te hebben gespeeld; in de pleitnota van 12 oktober 2016 in
eerste aanleg staat vermeldt dat [betrokkene 1] naar Litouwen zou zijn vertrokken en onvindbaar is.
Nu het niet mogelijk is om hem als getuige te horen wordt onder verwijzing naar de Vidgen-
jurisprudentie een beroep gedaan op bewijsuitsluiting van zijn verklaring afgelegd tegenover de
politie.

Zie p.9 van het arrest: “Het hof ziet daarentegen geen reden om te twijfelen aan de
betrouwbaarheid van de verklaringen van [betrokkene 6] , [betrokkene 7] , [betrokkene 8] ,
[betrokkene 15] , [betrokkene 1] en [betrokkene 14] . Deze voor de verdachte belastende
verklaringen zijn gedetailleerd en consistent en ondersteunen elkaar op essentiële punten, met name
waar het de verklaringen van [betrokkene 6] , [betrokkene 7] en [betrokkene 8] betreft.
Laatstgenoemde drie personen hebben immers afzonderlijk van elkaar verklaard dat zij de verdachte
herkenden als [alias 1] .(…) Het hof is van oordeel dat de door de rechtbank gebezigde
bewijsmiddelen in onderlinge samenhang beschouwd met het vorenoverwogene, de conclusie
rechtvaardigen dat de verdachte degene is die gebruik heeft gemaakt van het alias [alias 1] .”

Met weglating van doorhalingen van niet bewezenverklaarde delen van de tenlastelegging.

Met overneming van vetgedrukte, onderstreepte en cursief weergegeven tekst en met weglating
van voetnoten.

Met overneming van vetgedrukte, onderstreepte en cursief weergegeven tekst.

Daarvoor is meer dan één handeling niet noodzakelijk, zie Kamerstukken II 1927/28, 60, nr. 1, W
11725, p. 2 (MvA, opgenomen in het Weekblad van het recht (W) van 31 oktober 1927, nr. 11725, p. 1-
2); L.E.G. van der Hut, Commentaar op art. 326a Sr, in: Sdu Commentaar Strafrecht, Den Haag: Sdu
2019, aant. 2; Noyon/Langemeijer/Remmelink Strafrecht, art. 436 Sr, aant. 3; Conclusie AG Machielse
ov. 4 voorafgaand aan NJ 1998/423. Noyon/Langemeijer/Remmelink, aant. 7 bij art. 250 Sr waaraan
wordt gerefereerd in aant. 2 bij art. 326a Sr.

Kamerstukken II 1927/28, 60, nr. 1, W 11725, p. 2; L.E.G. van der Hut, Commentaar op art. 326a Sr,
in: Sdu Commentaar Strafrecht, Den Haag: Sdu 2019, aant. 2.

HR 23 november 2021, ECLI:NL:HR:2021:1702, NJ 2022/78 m. nt. N. Jörg, rov 3.4.1. Deze zaak gaat
over gewoontewitwassen. In rov. 3.4.1. geeft de HR een algemeen kader over het maken van een
‘gewoonte’ daar waar deze soms fungeert als wettelijke strafverzwaringsgrond, in de vorm van een
extra bestanddeel of als bijzondere strafbepaling. Zie ook Conclusie AG Hofstee voorafgaand aan dit
arrest randnummers 49 - 51 over de bewijsbaarheid van een ‘gewoonte’.

Kamerstukken II 1927/28, 60, nr. 1, W 11725, p. 2; L.E.G. van der Hut, Commentaar op art. 326a Sr,
in: Sdu Commentaar Strafrecht, Den Haag: Sdu 2019, aant. 2; Vgl: HR 6 januari 1998,
ECLI:NL:HR:1998:ZD0898, NJ 1998/423; drie keer kopen zonder betaling in een periode van drie
weken kon volgens de HR worden opgevat als een door de pluraliteit van handelingen gevormde
gewoonte.

L.E.G. van der Hut, Commentaar op art. 326a Sr, in: Sdu Commentaar Strafrecht, Den Haag: Sdu
2019, aant. 2; Vgl. HR 28 juni 1983, NJ 1984/41 in verband met gewoonteheling.

HR 6 januari 1998, ECLI:NL:HR:1998:ZD0898, NJ 1998/423.
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