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1 Inleiding (opzet, schuld, oorzakelijkheid,
strafuitsluitingsgronden, enz.)

1.1 Inleiding opzet, schuld, oorzakelijkheid, strafuitsluitingsgronden,
enz.

Voor een beter begrip van de in de volgende hoofdstukken te bespreken stof,
bespreek ik in dit hoofdstuk achtereenvolgens kort:
- gevolgs- en gedragsdelicten (1.2);
- commissie- en omissiedelicten (1.3);
- aflopende en voortdurende delicten (1.4);
- kwaliteitsdelicten (1.5);
- tijd en plaats van het delict (1.6);
- oorzakelijkheid (causaal verband) (1.7);
- opzet (1.8);
- schuld (1.9);
- wederrechtelijkheid (1.10);
- voorbedachte raad (1.11);
- geobjectiveerde bestanddelen (1.12);
- strafuitsluitingsgronden: inleiding (1.13) en noodweer/noodweerexces (1.14).

1.2 Gevolgs- en gedragsdelicten

Bij een gevolgsdelict (ook wel materieel delict genoemd) is het uiteindelijke gevolg
bepalend voor het voltooid zijn van het betreffende misdrijf. Als voorbeelden
kunnen genoemd worden de dood bij doodslag (art. 287 Sr), afgifte bij oplichting
(art. 326 Sr) maar ook pijn of letsel bij mishandeling (art. 300 Sr).

Bij een gedragsdelict (ook wel formeel delict genoemd) is altijd een bepaald
handelen of nalaten strafbaar gesteld zonder dat daarbij in de delictsomschrijving
enig gevolg is opgenomen. Als voorbeelden kunnen genoemd worden wegnemen
bij diefstal (art. 310 Sr) en verwerven, voorhanden hebben en overdragen bij
heling (art. 416 Sr).

Het onderscheid tussen gevolgs- en gedragsdelicten kan van belang zijn bij de
pogingsleer (zie 2.2). ‘Diefstal is (…) een formeel omschreven delict dat is voltooid
wanneer de gedraging is verricht, ook al heeft deze binnen de winkel plaatsge-
vonden en is deze van tijdelijke aard geweest’.1

1.3 Commissie- en omissiedelicten

Commissiedelicten zijn delicten waarbij een handelen of het teweegbrengen van
een bepaald gevolg strafbaar is gesteld. Bijv. wegnemen bij diefstal (art. 310 Sr) of
beschadigen bij vernieling (art. 350 Sr). De meeste misdrijven zijn commissie-
delicten.

Omissiedelicten zijn delicten waarbij iets nalaten strafbaar is gesteld. Een
voorbeeld van een dergelijk omissiedelict is het nalaten van hulpverlening bij
levensgevaar (art. 450 Sr).

Oneigenlijke commissiedelicten zijn delicten waarbij handelen strafbaar is gesteld
maar die bij wijze van uitzondering ook gepleegd kunnen worden door passief te
blijven waar handelen geboden was. Voorbeelden uit de jurisprudentie hiervan
zijn:

1 PG in diens conclusie onder HR 06-10-09, LJN BJ3279.



- degene die (hoewel met het toezicht op een partij koffie belast) de dieven
daarvan in zijn tegenwoordigheid laat begaan. Dit leverde medeplichtigheid
aan die diefstal op (en zou onder omstandigheden ook medeplegen kunnen
opleveren: zie 2.9: bewust en nauwe/volledige samenwerking);

- een pas geboren kind naakt en met onafgebonden navelstreng brengen in een
koud vertrek en het daar laten verblijven totdat het sterft.2

Te denken valt ook aan doodslag of moord door bijv. een kind of een zieke
voedsel en drinken te onthouden. Het ‘van het leven beroven’ vindt ook hier plaats
door iets niet te doen. Zie over medeplegen door nalaten 2.9.

1.4 Aflopende en voortdurende delicten

Aflopende delicten zijn delicten waarin een bepaald handelen of nalaten strafbaar
gesteld wordt of het teweegbrengen van een bepaald gevolg (bijv. belediging,
doodslag, vernieling, enz.).

Voortdurende delicten daarentegen stellen straf op het bestaan of laten voortbe-
staan van een verboden toestand. Bekende voorbeelden zijn hier natuurlijk het
‘voorhanden hebben’ bij heling (art. 416 e.v. Sr) en de Wet wapens en munitie, het
‘aanwezig hebben’ in de Opiumwet maar ook het ‘van de vrijheid beroofd houden’
(art. 282 en 282a Sr), het in bezit hebben van kinderporno (art. 240b Sr) en
belaging (art. 285b Sr). Bij een voortdurend delict vindt de ontdekking op
heterdaad van het feit plaats zo dikwijls wordt geconstateerd dat de verboden
situatie (nog) bestaat.3 Aanhouding ter zake ontdekking op heterdaad (art. 53 Sv)
en/of ibn bij heterdaad (art. 96 Sv) is dus mogelijk. Zie voor de toepassing van
dwangmiddelen verder het zakboek HulpOvJ of Opsp. ambt.

1.5 Kwaliteitsdelicten

Kwaliteitsdelicten zijn delicten waarin als bestanddeel een bepaalde kwaliteit is
opgenomen. Te denken valt hier aan het bestanddeel ‘ambtenaar’ zoals opge-
nomen in de ambtsmisdrijven en in art. 177 Sr (omkoping van ambtenaren) maar
ook aan ‘persoonlijke dienstbetrekking’ of ‘beroep’ uit art. 322 Sr (verduistering in
dienstbetrekking). Kwaliteitsdelicten kunnen door de opneming van een bepaalde
kwaliteit als bestanddeel alleen gepleegd worden door een pleger die de in dat
delict genoemde kwaliteit bezit. De deelnemer (zie voor een omschrijving het
einde van 2.6) aan een kwaliteitsdelict behoeft zelf niet in het bezit te zijn van de
vereiste kwaliteit.4 De kwaliteit is een persoonlijke omstandigheid, maar aange-
zien deze persoonlijke omstandigheid bij kwaliteitsdelicten als (strafbepalend)
bestanddeel is opgenomen, is art. 50 Sr (‘de persoonlijke omstandigheden
waardoor de strafbaarheid uitgesloten, verminderd of verhoogd wordt, komen bij
de toepassing van de strafwet alleen in aanmerking t.a.v. die dader of mede-
plichtige wie zij persoonlijk betreffen’) niet van toepassing en kunnen dus zowel
de pleger als de deelnemers ter zake van het kwaliteitsdelict worden gestraft.5

Zie echter nog wel onder doen plegen (2.8) en uitlokking (2.10).

1.6 Tijd en plaats van het delict

Omdat bij een gedragsdelict een bepaald handelen strafbaar gesteld wordt,
leveren de tijd en plaats van het plegen bij zo’n gedragsdelict over het algemeen
geen problemen op. De tijd waarop en de plaats waar het delict gepleegd is wordt
namelijk in ieder geval bepaald door de tijd en de plaats van dat handelen. Bij een

2 HR, NJ 1921, p. 322. Zie ook Rb Arnhem 09-02-05, LJN AS5574.
3 HR, NJ 1993/291 en 19-03-02, LJN AD8939.
4 HR 28-02-06, LJN AU9096 onder verwijzing naar HR, NJ 1926, p. 955. Zie ook HR,

NJ 1973/468 en HR 10-04-12, LJN BV5575 (vaste jurisprudentie).
5 T&C, aant. 3 onder b bij art. 50.
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gevolgsdelict ligt dit moeilijker. De bepaling van tijd en plaats kan hier bepaald
worden door de tijd en plaats van het handelen/nalaten maar ook door de tijd en
plaats van het gevolg. Grofweg kan gesteld worden dat meer plaatsen tegelijk in
aanmerking kunnen komen als plaats waar het strafbare feit is gepleegd. Het
standaard voorbeeld uit de jurisprudentie is het vanuit Singapore oplichten van
iemand in Amsterdam. Door de HR werd in dit geval Amsterdam mede als plaats
gezien waar het misdrijf gepleegd was.6 Een ander herkenbaar voorbeeld betreft
doodslag: ‘opzettelijk (…) van het leven beroven geschiedt ook waar degene die
zich daaraan schuldig maakt met het opzet een ander te doden zijnerzijds heeft
gedaan wat tot de dood van het slachtoffer leidt en niet slechts op de plaats waar
het slachtoffer aan het door de dader gepleegde geweld bezwijkt’.7

1.7 Oorzakelijkheid (causaliteit/toerekenen)

Bij gevolgsdelicten (zie daarover 1.2) moet er voor mogelijke strafbaarheid van de
verdachte causaal verband bestaan tussen het handelen of nalaten van de
verdachte en het strafbaar gestelde gevolg. Anders gezegd: kan het strafbaar
gestelde gevolg (bijv. de dood bij doodslag of bij dood door schuld) toegerekend
worden aan het handelen of nalaten van de verdachte. Of dient het gevolg aan
een derde toegerekend te worden en is de verdachte voor dat gevolg dus niet
strafbaar.

Causaal verband is aanwezig als het kennelijke gevolg van het handelen of
nalaten van de verdachte in redelijkheid aan dat handelen of nalaten van de
verdachte kan worden toegerekend.8

Voor de diepgravers nog het volgende. ‘Indien niet zonder meer kan worden
vastgesteld dat de bewezenverklaarde gedraging in de keten van de gebeurte-
nissen een noodzakelijke factor is geweest voor het ingetreden gevolg (…), 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 erva-
ringsregels 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 (…) andere, niet aan de bewezenverklaarde

6 HR, NJ 1954/368.
7 HR, NJ 1997/7 en NJ 1985/821.
8 Vaste jurisprudentie vanaf 1978. Zie bijv. HR, NJ 1979/60 (letale longembolie na

aanrijding), NJ 1981/534 (aortaperforatie na messteek over het hoofd gezien door
arts), NJ 1999/387 (springen van dak na ernstige bedreiging), HR 22-11-11, LJN
BT6470 (springen van balkon teneinde aan verdachte te ontkomen, diepe coma,
stoppen beademing, hartstilstand), HR 27-03-12, LJN BT6362 (hiv) (met noot Keijzer
in NJ 2012/301) (zie voor het vervolg hof Arnhem 29-11-12, LJN BY4622), HR
19-03-13, LJN BZ4491 (overval op juwelier, juwelier overlijdt) en hof Den Haag
04-03-14, ECLI:NL:GHDHA:2014:621 (zware mishandeling de dood ten gevolge
hebbend: zelfdoding na zware mishandeling, zie voor dit soort voorbeelden ook 12.1
(causaliteit bij doodslag)). Zie voor een voorbeeld waarbij niet toegerekend werd hof
Amsterdam 03-09-09, LJN BJ6879 (Schipholbrand).

Oorzakelijkheid (causaliteit/toerekenen) 1.7 / 21



gedraging gerelateerde oorzaken hoogstwaarschijnlijk niet tot dat gevolg hebben
geleid’.9

Een voorbeeld van ‘redelijke toerekening’ betreft de volgende zaak. Verdachte
had het slachtoffer met een mes in de rug gestoken, ten gevolge waarvan deze
met een klaplong en een bloeding in de borstholte in het ziekenhuis was
opgenomen. Vijf dagen later was het slachtoffer daaruit ontslagen. Zes dagen
later werd hij echter opnieuw opgenomen en bijna twee weken later was hij
overleden. Vaststelling van mogelijk causaal verband tussen de messteek en de
dood van dit slachtoffer dient zoals hiervoor besproken dus te geschieden aan
de hand van de maatstaf of die dood redelijkerwijs als gevolg van het toebrengen
van die messteek aan de verdachte kan worden toegerekend. In het betreffende
geval stond vast dat een bacteriële infectie de directe doodsoorzaak was
geweest. Dat sluit op zichzelf echter niet uit dat er een zodanig verband is
geweest tussen de messteek en/of de daardoor noodzakelijk geworden medische
behandelingen enerzijds en de bacteriële infectie anderzijds, dat de dood van
het slachtoffer redelijkerwijs als gevolg van het toebrengen van de messteek aan
verdachte kon worden toegerekend. Een hoogst onwaarschijnlijke mogelijkheid
van een alternatieve gang van zaken staat daaraan niet in de weg.10 Dus ook als
niet geheel kan worden uitgesloten dat latere handelingen van derden mede
hebben geleid tot het gevolg, behoeft dat niet in de weg te staan aan het
aannemen van causaal verband.11 Zo behoeft het uitblijven van de vereiste
medische hulp het toerekenen aan verdachte niet in de weg te staan.12

Zie voor vele andere voorbeelden:
12.1 (doodslag), inclusief voorbeelden waarbij het overlijden van het slachtoffer

na het handelen van de verdachte mogelijk mede veroorzaakt werd door
handelen en/of nalaten van een derde of het slachtoffer zelf en overlijden na
langer tijdsverloop;

14.3 (diefstal d.m.v. geweld): slachtoffer op leeftijd;
14.3 (diefstal d.m.v. geweld): slachtoffer met hartritmestoornissen, en
23.4 (dood en letsel door schuld in verkeer): slachtoffer auto-ongeval droeg geen

gordel.

Een voorbeeld uit de jurisprudentie van causaliteit bij nalaten betreft het door
een kachelsmid plaatsen van een brandende kachel op een slaapkamer zonder
deze aan te sluiten op een schoorsteen. Nu hij daarbij zijn opdrachtgeefster niet
had gewaarschuwd voor koolmonoxidevergiftiging is de dood van die opdracht-
geefster door die vergiftiging aan de nalatigheid van de kachelsmid te wijten.13

9 HR 19-03-13, LJN BZ4491. Zie voor voorbeelden hof Den Haag 09-04-13, LJN
BZ6834 (slachtoffer overlijdt drie dagen na mishandeling door hartfalen) en hof
Arnhem-Leeuwarden 19-12-13, ECLI:NL:GHARL:2013:9740 (slachtoffer (grens-
rechter) overlijdt een dag na schoppen tegen hoofd).

10 HR 13-06-06, LJN AV8535 (met noot Buruma in NJ 2007/48). Zie ook HR 28-11-06,
LJN AZ0247 (ook gepubliceerd in NJ 2007/49 met noot Buruma onder NJ 2007/48)
(toerekening ondanks dat niet geheel kon worden uitgesloten dat het letsel mede was
veroorzaakt door de wijze waarop het slachtoffer door derden uit het café was
gebracht) en HR 27-02-12, LJN BT6362 (hiv) (met noot Keijzer in NJ 2012/301),
waarbij de HR weer verwijst naar HR 13-06-06, LJN AV8535.

11 HR 27-03-12, LJN BT6362 (hiv) (met noot Keijzer in NJ 2012/301) (onder verwijzing
naar HR 28-11-06, LJN AZ0247).

12 HR 30-03-04, LJN AO3231. Zie ook HR 30-09-03, LJN AF9666 en HR 28-11-06, LJN
AZ0247 (ook gepubliceerd in NJ 2007/49 met noot Buruma onder NJ 2007/48).

13 HR, NJ 1957/354.
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Naarmate de tijdstippen van de gedraging van de verdachte en van het intreden
van het gevolg verder uiteenlopen, wordt de kans steeds groter dat er een kink
ontstaat in de causale keten. Dit kan er bijv. toe leiden dat niet meer kan worden
gezegd dat het de gedraging van de verdachte was die de dood van het
slachtoffer tot gevolg heeft gehad.14

Overigens is het een feit van algemene bekendheid:
- dat hevige emoties bij bejaarden dikwijls fatale gevolgen hebben;15

- dat het geconfronteerd worden met een gewelddadige overval in de eigen
woning, zeker bij een slachtoffer op leeftijd, hevige emoties oproept die tot de
dood kunnen leiden;16

- dat het dichtdrukken van de keel van een persoon zodat deze geen adem kan
halen en zo lang dat diens lippen paars worden en de tong uit de mond komt te
hangen, niet zelden diens dood tengevolge heeft;17

- dat schieten met een vuurwapen op de romp van een mens zwaar lichamelijk
letsel oplevert (MH: of de dood);18

- dat door schoppen of slaan tegen vitale lichaamsdelen bloedingen kunnen
ontstaan en zelfs de dood kan worden veroorzaakt.19

Voornoemd dichtdrukken, schieten of schoppen kan onder omstandigheden
uiteraard ook zogenaamd ‘voorwaardelijk opzet’ gericht op zwaar lichamelijk letsel
(zware mishandeling) of de dood (doodslag/moord) opleveren, zie 1.8, 12.1
en 13.3.

En dan is er ook nog het bekende ‘eierschedel’-arrest: de dader had op het hoofd
van het slachtoffer geslagen met een koperen buis. Het slachtoffer had echter een
zachtere schedel dan je normaal zou verwachten. Toch werd het gevolg van het
slaan op die schedel (te weten zwaar lichamelijk letsel bestaande uit verlam-
mingen en gedeeltelijke doofheid) toegerekend aan de verdachte. Het ingetreden
gevolg werd door de HR niet als van zodanige aard beschouwd dat de moge-
lijkheid daarvan in het algemeen ten tijde van de daad niet was in te zien.20

Conclusie is dat de rechter niet snel zal aannemen dat er in een concrete zaak
geen causaliteit is.

Tot slot: onzekerheid over het noodzakelijke oorzakelijke verband tussen de
gedraging van de verdachte en het voltooide delict zal in het algemeen niet in de
weg behoeven te staan aan het aannemen van een poging tot het desbetreffende
misdrijf door de verdachte. Zie hierover verder 2.2 (poging).

1.8 Opzet

Opzet kan onderverdeeld worden in:
1. opzet als oogmerk (willens en wetens);
2. opzet bij zekerheidsbewustzijn (noodzakelijkheidsbewustzijn);
3. opzet bij mogelijkheidsbewustzijn (voorwaardelijk opzet).

14 Zie hierover met voorbeelden ’t Hart in zijn noot onder HR, NJ 1985/821.
15 HR, NJ 1986/782.
16 HR 20-09-05, LJN AT8303.
17 HR, NJ 1978/627.
18 HR, NJ 1935, 389.
19 HR 05-07-05, LJN AT5722. Zie ook HR 04-12-07, LJN BB7117.
20 HR, NJ 1950/293 (betreft overigens een oud arrest van voor de leer van de ‘redelijke

toerekening’ maar zal nu ongetwijfeld tot redelijke toerekening leiden).

Opzet 1.8 / 23



Sub 1: oogmerk.
Bij opzet als oogmerk beoogde de dader het gevolg van zijn handelen en/of
nalaten. Het was de dader willens en wetens om het gevolg te doen. Oogmerk is
dan ook de zwaarste vorm van opzet. Voorwaardelijk opzet (zie sub 3) is bij
oogmerk niet mogelijk.

Sub 2: zekerheidsbewustzijn.
Bij zekerheidsbewustzijn beoogt de dader het gevolg niet maar ziet de dader het
gevolg als noodzakelijk verbonden aan zijn gedraging.

Sub 3: voorwaardelijk opzet.
Voorwaardelijk opzet gericht op een bepaald gevolg vereist dat:
1. er een aanmerkelijke kans bestond dat het gevolg zou intreden én
2. de verdachte tijdens zijn handelen wetenschap heeft gehad van die aanmer-

kelijke kans én
3. verdachte die aanmerkelijke kans bewust heeft aanvaard (op de koop toe

genomen).

Vaste jurisprudentie voorwaardelijk opzet HR.21

- ‘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 zal in alle gevallen moeten gaan om een kans die naar algemene
ervaringsregels aanmerkelijk is te achten.

- Voor de vaststelling dat de verdachte zich willens en wetens heeft blootgesteld
aan zulk een kans is niet alleen vereist dat de verdachte wetenschap heeft van
de aanmerkelijke kans dat het gevolg zal intreden, maar ook dat hij die kans
ten tijde van de gedraging bewust heeft aanvaard (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
ingeval 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 (cursief MH) 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, als de verklaringen van de
verdachte en/of bijv. 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 (cursief MH). Daarbij

21 HR 25-03-03, LJN AE9049 (hiv, ook met leerzame noot Buruma in NJ 2003/552) en
het vervolg op dit arrest: HR 18-01-05, LJN AR1860. Zie over hiv ook het einde van
deze paragraaf. Zie ook HR 18-04-06, LJN AV4871 (schieten op afstand), 19-12-06,
LJN AZ1658 (minder goede lichamelijke conditie slachtoffer), 16-01-07, LJN AY9172
(slaan in gezicht), 29-09-09, LJN BI4736 (verdachte reed met X en hun dochter een
kanaal in, met noot Keijzer in NJ 2010/117) en HR 18-12-12, LJN BY5326 (inrijden
agent). Zie voor voorbeelden ook de hierna besproken jurisprudentie en voor een
(ook rechtsvergelijkende) bespreking Keijzer in diens noot onder HR, NJ 2010/117.
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zijn de aard van de gedraging en de omstandigheden waaronder deze is
verricht van belang (MH: een goed onderzoek en verantwoording daarvan in
het pv zijn ook hier weer onmisbaar).

- 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 (MH: schieten met vuur-
wapen van zeer korte afstand op hoofd slachtoffer).

Tot zover de HR.

Voorbeelden van ‘voorwaardelijk opzet’.
Achtereenvolgens bespreek ik:
1. Sr.
2. Verdovende middelen.
3. Verkeer.
4. Inrijden op agent.
5. Hiv/Aids.
6. Tot slot.

1. Sr.
Voorbeelden voorwaardelijk opzet gericht op de dood.
- Allereerst is daar natuurlijk de bekende ‘Hoornse taart’.22 Door toezending

van die vergiftigde taart aan een marktmeester wilde de afzender die markt-
meester vergiftigen. De afzender wist dat de marktmeester gehuwd was en
met zijn vrouw samenwoonde, zodat de kans bestond dat ook die vrouw van
de taart zou eten. Na ontvangst van die taart at in plaats van de marktmeester
echter diens vrouw van de taart. Zij overleed tengevolge van het in die taart
verwerkte rattengif.

- Onverhoeds steken met schroevendraaier in de linkerzij van het slachtoffer
in de directe omgeving van het hart en vitale organen.23

- De verdachte heeft weliswaar niet bewust de trekker overgehaald, maar hij
heeft wel het kennelijk doorgeladen vuurwapen op korte afstand van en
gericht op het bovenlichaam van het slachtoffer gehanteerd. Gelet op de
omstandigheden van het geval heeft verdachte aldus willens en wetens de
aanmerkelijke kans aanvaard dat het wapen zou afgaan en het slachtoffer
dodelijk zou worden getroffen.24

- Welbewust een doorgeladen pistool meermalen als slagwapen aan-
wenden door daarmee van zeer korte afstand in de richting van en tegen het
hoofd van het slachtoffer te slaan, ‘zulks terwijl hij dat pistool bij de kolf in
de hand (en dus kennelijk met de vingers van die hand in de nabijheid van
de trekker) vasthield met de loop van dat wapen gekeerd in de richting van
het hoofd van het slachtoffer zonder dat hij zich er voordien van had
vergewist of het een (door)geladen pistool betrof’.25

- Door één klap met vuist op neus. Uit het onderzoek was gebleken:26

22 HR 19-06-1911, W 9203. Zie voor een soortgelijke zaak (bonbons met muizenkorrels)
zonder dodelijk gevolg hof ’s-Hertogenbosch 25-07-12, LJN BX2726.

23 Hof ’s-Hertogenbosch 08-12-07, LJN BC4057.
24 HR, DD 2001, 14.
25 HR 24-02-04, LJN AO1498. Zie ook HR 24-02-04, LJN AO1498 (met noot Mevis in

NJ 2004/375), de noot van Mevis onder NJ 2004/561 en hof Amsterdam 08-09-08,
LJN BF0887.

26 HR 28-03-06, LJN AU5471 onder punt 5, p. 14. Zie ook Rb Maastricht 13-10-11, LJN
BT7527.
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- dat tussen de verdachte en het slachtoffer in de door de verdachte bestuurde
bestelbus ‘knallende’ ruzie is ontstaan;

- dat de verdachte de bestelbus aan de kant van de weg heeft gezet;
- dat hij helemaal ‘over de rooie’ is geraakt en het slachtoffer in die woede met
zijn tot vuist gebalde hand een klap op haar neus heeft gegeven;

- dat die klap naar zijn eigen zeggen ‘met geen pen te beschrijven is’;
- dat het slachtoffer daardoor in het gezicht bloedde;
- dat verdachtes jas en de mouwen helemaal onder het bloed zaten en bloed
in de auto terecht kwam;

- dat hij wist dat hij zo sterk is in zijn armen dat hij iemand dood kan slaan;
- dat hij wist dat het slachtoffer slechts 49 kilogram woog;
- dat hij niet uitsluit dat hij haar nek heeft gebroken.

- Delen van een (stoep)tegel vanaf een brug/viaduct laten vallen op een op
de snelweg rijdende personenauto.27

- ‘Het is algemeen bekend dat de hals gezien de aanwezigheid van slagaders
direct onder de huid een zeer kwetsbaar gedeelte is van het menselijk
lichaam. Nu de verdachte het slachtoffer met een mes in de hals heeft
gestoken, heeft de verdachte welbewust het aanmerkelijke risico genomen dat
hij het slachtoffer dodelijk zou verwonden. Dat de verwondingen beperkt zijn
gebleven doet hier (…) niet aan af’.28

- Het uitsluitend schieten door een ruit van een woning levert (zonder
aanvullende feiten/omstandigheden) geen voorwaardelijk opzet gericht op
zwaar lichamelijk letsel of de dood op als niet komt vast te staan of er zich
iemand ten tijde van het schieten in de achterliggende kamer bevond.29 Wél
voorwaardelijk opzet werd aangenomen in de volgende twee zaken:
- vastgesteld was dat ‘de verdachte zesmaal heeft geschoten in de richting
van de ramen van de kleine dakkapel, de slaapkamer, waarin [slachtoffer 1]
en [slachtoffer 2], naar voor de verdachte kenbaar was, aanwezig waren, dat
vier door de verdachte afgevuurde kogels op geringe afstand, maximaal 72
cm, van de plaats waar [slachtoffer 1] en [slachtoffer 2] zich bevonden door
het middelste raam zijn gegaan en twee kogels tegen de muur onder het
rechterraam waarvoor zij aanvankelijk stonden zijn terechtgekomen, waar-
van één recht onder dit raam, en dat de hoogte van de kogelinslagen in het
middelste raam van dien aard was dat de kogels vitale lichaamsdelen van de
in die slaapkamer aanwezige personen hadden kunnen treffen’. Daarbij was
‘ook betrokken dat het voor de verdachte niet kenbaar was waar in de
slaapkamer genoemde personen zich ten tijde van het schieten precies
bevonden of waar zij zich naar toe bewogen, dat de verdachte van de
indeling noch de inrichting van die slaapkamer op de hoogte was, en dat de
verdachte een ongeoefend schutter was’.30

- het schieten op een café gelet op de omstandigheden dat de verdachte heeft
geschoten terwijl hij wist dat ten tijde van zijn schieten personen in het café
aanwezig waren, hem door de gesloten gordijnen ieder zicht op hetgeen zich
op dat moment in het café afspeelde was ontnomen en hij zich niet ervan
heeft vergewist of die personen zich in veiligheid hadden gebracht dan wel
niet anderszins wetenschap had van de positie van elk van die personen in

27 HR 02-10-07, LJN BA7924.
28 Hof Den Haag 24-08-10, LJN BO6903.
29 HR 06-09-05, LJN AT2760. Zie ook HR 20-04-10, LJN BL6765 en hof Leeuwarden

27-01-09, LJN BH1052 onder verwijzing naar eerstgenoemd arrest van de HR. Zie
voor het gooien van een handgranaat in een woning Rb Amsterdam 01-01-12, LJN
BY6633.

30 HR 17-01-12, LJN BU5260.
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die ruimte, gevoegd bij het feit dat afgevuurde kogels bij uitstek geschikt zijn
om dodelijk letsel te veroorzaken (wél voorwaardelijk opzet dus).31

Zie voor een voorbeeld van poging (moord) ook 12.3. Denk in dit soort zaken
als alternatief ook nog aan strafbare voorbereiding (zie 2.3)!

- Het van korte afstand met een vuurwapen op beide slachtoffers kogels
afvuren.32

- Onder bepaalde omstandigheden een geweer ter beschikking stellen aan
een derde, welke derde daarmee een ander doodschiet (medeplichtigheid aan
doodslag).33

- Voorwaardelijk opzet in de tweede graad: verdachte heeft zijn zoon naar
school gebracht, hem een geladen pistool verschaft en hem met dat pistool de
school binnen laten gaan om daar slachtoffer 1 neer te schieten. Verdachte
wist dat zich op dat tijdstip vele personen in de school bevonden en dat zijn
zoon een ongeoefende schutter was. Aldus heeft verdachte willens en wetens
de aanmerkelijke kans aanvaard dat zijn zoon (die verklaarde dat hij het louter
op slachtoffer 1 had gemunt) ook andere personen die zich in de buurt van
slachtoffer 1 zouden bevinden, dodelijk zou treffen. Aldus voorwaardelijk opzet
gericht op die andere slachtoffers.34

- Zie voor meer voorbeelden (bijv. schoppen tegen hoofd) de bespreking bij
art. 287 (doodslag).

Voorbeelden voorwaardelijk opzet gericht op zwaar lichamelijk letsel.
- Het gooien van stenen naar de politie (Mobiele Eenheid). Verdachte had dit

met grote kracht gedaan van een afstand vanwaar de naar die politieambte-
naren gegooide stenen die ambtenaren ook bereikten. De algemene ervaring
leert dat het gebezigde middel geëigend was om aan één of meer der
politieambtenaren zwaar lichamelijk letsel toe te brengen en dat er dus sprake
was van een poging tot zware mishandeling. Daaraan deed niet af dat de
politieambtenaren waren voorzien van helmen en schilden, aangezien (ook op
grond van algemene ervaring) is vastgesteld dat dit geenszins voldoende
bescherming biedt tegen het gooien met stenen.35

- Verdachte sloeg het slachtoffer met de hand waarbij die verdachte zich ervan
bewust was dat hij (verdachte) een bierglas in zijn hand had.36

- ‘Er is geen sprake van opzet op de dood danwel op het toebrengen van zwaar
lichamelijk letsel nu de door verdachte gemaakte zwaaibeweging het gevolg is
geweest van het wegduwen van verdachte door het slachtoffer alsmede dat
verdachte zich op geen enkel moment bewust is geweest van de mogelijkheid
van het intreden van het gevolg, namelijk dat het glas, wat hij kennelijk in zijn
hand had, het slachtoffer zou raken en verwonden en bovendien heeft
verdachte dat gevolg op geen enkel moment op de koop toegenomen’.37

- Verdachte sloeg het slachtoffer met een massief houten blokschaaf van
1125 gram met kracht op en tegen het hoofd.38

- Het van zeer korte afstand toebrengen van harde vuistslagen op het
hoofd van een persoon, terwijl die persoon bijna geheel beperkt was in

31 HR 17-04-12, LJN BW3081.
32 HR, NJ 1988/449.
33 HR, NJ 1985/651.
34 HR 17-09-02, LJN AE6118, ook in DD 2003, 01 met omvangrijke bespreking. Zie ook

hof ’s-Hertogenbosch 05-08-08, LJN BD9324.
35 HR, NJ 1981/650. Zie ook HR, NJ 1985/138 (gooien van stenen naar politieafzetting).
36 HR, NJ 2001/160. Zie ook HR 25-03-03, LJN AF4287, HR 29-10-13, ECLI:NL:

HR:2013:1062 en Rb Limburg 04-02-14, ECLI:NL:RBLIM:2014:956.
37 Rb Breda 10-04-07, LJN BA2997 (samenvattende kop boven uitspraak).
38 HR, NJ 1965/26.
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zijn bewegingsvrijheid. Het slachtoffer zat als passagier voorin in een
personenauto van het merk Volkswagen, type Golf. Verdachte trok het portier
van die auto aan de kant van het slachtoffer open en pakte hem meteen bij zijn
trui vast. Verdachte zei tegen het slachtoffer dat hij hem hartstikke dood zou
slaan. Verdachte ging vervolgens boven op het slachtoffer zitten en sloeg hem
voortdurend hard met een vuist op zijn rechterzijde van het hoofd, ter hoogte
van de slaap).39

- ‘Algemeen bekend is dat een vuistslag op een kwetsbaar lichaamsonder-
deel als het hoofd, een aanmerkelijke kans op zwaar lichamelijk letsel
oplevert. Bovendien brengt een dergelijke klap naar algemene ervaringsregels
mee dat de aanmerkelijke kans bestaat dat het slachtoffer vervolgens (hard)
met het hoofd op de grond zal vallen. Deze kans is in dit geval bovendien
vergroot vanwege het feit dat de verdachte een ervaren vechtsporter is, wiens
vuistslagen doorgaans krachtiger zijn dan een vuistslag gegeven door een
willekeurig andere, niet geoefend vechtsporter zijnde, persoon. Geoordeeld
wordt dan ook dat de verdachte door te handelen zoals hij heeft gehandeld
willens en wetens de aanmerkelijke kans heeft aanvaard dat als gevolg van
zijn handelen bij het slachtoffer zwaar lichamelijk letsel zou ontstaan, al dan
niet als gevolg van een val met het hoofd op de stoep’.40

- Zie voor meer voorbeelden (waaronder een kopstoot) de bespreking bij
art. 302 Sr (zware mishandeling).

Overige voorbeelden Sr voorwaardelijk opzet.
- In het openbaar bij geschrift aanzetten tot haat (art. 137d Sr): tekst met

redevoering overhandigen aan journalist (gevolgd door publicatie in het
openbaar).41

- Opzetheling (reischeques afkomstig van misdrijf).
‘a. dat verdachte de reischeques, welke het opschrift ‘Barclays Bank’ droegen

en aan de achterzijde een stempel hadden waaruit bleek dat zij van een
bank in Nigeria kwamen, in een speelhal heeft gekocht van een hem
onbekende, Nederlands sprekende man; dat de reischeques niet gecon-
trasigneerd waren;

b. dat van algemene bekendheid is: dat de tegenwaarde van 380 Engelse
ponden (de totale waarde van de reischeques) (MH: destijds) een veelvoud
van ƒ 500 bedraagt; dat niet van misdrijf afkomstige reischeques niet ver
beneden de waarde verkocht plegen te worden’.42

- Voorwaardelijk opzet is (uiteraard) ook mogelijk bij medeplichtigheid.43

2. Voorbeelden voorwaardelijk opzet verdovende middelen.
- Koffers met verdovende middelen importeren.

- ‘In aanmerking genomen dat verdachte kort voor zijn vertrek van Suriname
naar Nederland zijn koffer gedurende enkele uren heeft afgestaan aan een
man die hij slechts uiterst oppervlakkig kende, dat verdachte ervan op de
hoogte was dat verdovende middelen vanuit Suriname naar Nederland per
vliegtuig plegen te worden gesmokkeld, en dat zich direct onder de bin-
nenvoering van verdachtes koffer drie pakketten met een totaalgewicht van

39 Hof Leeuwarden 04-10-10, LJN BN9449.
40 Hof Den Haag 17-03-11, LJN BP7937.
41 HR 02-04-02, LJN AD8693.
42 HR, NJ 1984/24.
43 HR, NJ 1979/481.

28 / 1.8 Opzet



ruim 2 kilo bevonden die bij vluchtig onderzoek van de koffer ontdekt hadden
kunnen worden’.44

- Verdachte had klaarblijkelijk ieder onderzoek (waartoe de omstandigheden
alle aanleiding gaven) achterwege gelaten. Reeds een vluchtig onderzoek
zou immers aan het licht hebben gebracht dat de koffers een abnormaal
hoog ‘leeg gewicht’ hadden alsmede dat deksels en bodems opvallend dik
waren.45

- Verdachte verklaarde dat zij de koffers had geleend van een neef genaamd
X, omdat zij haar eigen koffer te groot vond. Verdachte zou in Nederland de
koffers aan een tante van X moeten geven wat verdachte wel gek vond.
Verdachte verklaarde de koffers te hebben gecontroleerd en vond dat de
koffers zwaar aanvoelden en dat de binnenkant van de koffers sterk naar
parfum riekte, maar heeft daar verder geen aandacht aan geschonken.
Voorts heeft verdachte verklaard dat neef X de reis naar Nederland voor
haar en haar dochter had betaald, omdat verdachte geen geld had voor deze
reis. Door onder deze omstandigheden met deze koffers Nederland binnen
te reizen heeft verdachte op zijn minst genomen welbewust de aanmerke-
lijke kans aanvaard dat in de koffers cocaïne was verborgen.46

- Tas met verdovende middelen importeren.
- verdachte had een tas nodig;
- dat X, die zij van de straat kende, zei dat hij een goede tas had die zij wel
mocht lenen;

- dat zij die kleine tas van X heeft geleend en als ruimbagage heeft ingecheckt
en

- dat in die tas 491,3 gram cocaïne is aangetroffen.
De HR47 overwoog vervolgens dat de verdachte, die geen nadere informatie
heeft kunnen of willen verstrekken over X, voor de inhoud van de tas
verantwoordelijk was, en dat de verdachte, door zonder de tas grondig te
controleren die tas te vervoeren, willens en wetens de aanmerkelijke kans
heeft aanvaard dat zich in de bagage die zij meenam uit Curaçao (waarvan
bekend is dat het als uitvalsbasis dient voor drugstransporten) cocaïne zou
bevinden. De Jong merkt in zijn noot bij voornoemd arrest nog op dat degene
die per vliegtuig aankomt vanaf een drugsgevoelige luchthaven en daarbij
andermans koffer meeneemt zonder deze grondig te inspecteren op de
aanwezigheid van drugs, voorwaardelijk opzet heeft op die aanwezigheid. Wie
zijn eigen koffer inpakt en meeneemt op reis, wordt vermoed te weten wat er
inzit.48

- Postpakket met harddrugs.
- postpakket was afkomstig uit Colombia;
- het postpakket was tevergeefs aangeboden op het adres van de verdachte,
waarbij een kennisgevingsbrief van TNT in de brievenbus werd achterge-
laten, waarin de geadresseerde werd verzocht zelf contact op te nemen met
TNT om een afspraak te maken over het tijdstip van aflevering van het
postpakket;

- verdachte had deze kennisgevingsbrief bij het in ontvangst nemen van het
postpakket in zijn hand;

44 HR 05-07-11, LJN BQ6140.
45 HR, NJ 1985/633. Andere voorbeelden zijn te vinden in HR, NJ 1989/206 (heroïne in

vuilniszak) en NJ 1986/346 (heroïne in koffer).
46 Rb Haarlem 24-11-06, LJN AZ3292.
47 HR 02-10-07, LJN BA7911 (met noot De Jong in NJ 2007/645).
48 Voor de diepgravers: zie ook de conclusie van de PG onder HR 27-09-11, LJN

BR2075.
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- het postpakket (waarin cocaïne verstopt bleek te zitten) werd vervolgens in
een afgesloten kast in de slaapkamer van de verdachte aangetroffen.

Volgens de HR is het een feit van algemene bekendheid dat op voornoemde
kennisgevingsbrief, de naam van de afzender en de plaats of het land van
verzending worden ingevuld. Derhalve kon uit vorenstaande punten worden
afgeleid dat de verdachte zich willens en wetens had blootgesteld aan de
aanmerkelijke kans dat hij een uit het buitenland afkomstig postpakket in
ontvangst nam waarin zich verdovende middelen bevonden.49

3. Voorbeelden voorwaardelijk opzet binnen het verkeer.
- Poging toebrengen zwaar lichamelijk letsel door inrijden met auto op andere

auto:50

- dat de verdachte in een personenauto met hoge snelheid van achteren op
een andere auto is ingereden, terwijl, naar voor hem kenbaar moet zijn
geweest, het linkerachterportier van die auto openstond en zich direct om die
auto heen mensen bevonden, en

- dat de verdachte vervolgens tegen dat achterportier is aangereden, waar-
achter zich het slachtoffer bevond dat bezig was in te stappen.

- Inrijden op slachtoffer (poging doodslag).
De automobilist die bewust een kans in het leven roept om een ander omver te
rijden en dan naar redelijke verwachting van het leven te beroven (zo hachelijk
dat de levensberoving alleen voorkomen kan worden als het slachtoffer opzij
springt) en blijkens zijn doorrijden blijft aanvaarden.51

- Inrijden op verkeersregelaar (doodslag).
‘Verdachte is met zijn auto - hoewel dat had gekund - niet gestopt toen hij de
verkeersregelaar voor zich op de rijbaan zag staan maar is in diens richting
met een snelheid van ongeveer 8 kilometer per uur doorgereden. De auto bleef
in voorwaartse beweging, zelfs toen deze [slachtoffer] op zeer korte afstand
was genaderd en [slachtoffer] hierdoor was genoodzaakt zich achteruit te
bewegen. Verdachte is niet gestopt toen [slachtoffer] zich (met zijn handen op
de motorkap) voor zijn auto bevond. Toen het slachtoffer op de motorkap
terecht was gekomen heeft verdachte zelfs de snelheid verhoogd tot ongeveer
22 kilometer per uur. Vervolgens heeft verdachte abrupt geremd met - zoals hij
zelf verklaart - de bedoeling de verkeersregelaar van de motorkap te krijgen.
(…) Al zou het slachtoffer zelf op de motorkap zijn gesprongen en al zou de
lezing van verdachte worden gevolgd, dan nog laat dit onverlet dat verdachte
op dat moment niet zijn auto (rustig) tot stilstand heeft gebracht maar is
doorgereden terwijl het slachtoffer zich voor de auto bevond en zelfs heeft
geaccelereerd terwijl het slachtoffer zich op de motorkap bevond.
Wellicht ten overvloede wijst het hof op het feit van algemene bekendheid dat
een met enige snelheid in beweging zijnde auto zich ten opzichte van de
kwetsbaarheid van een voetganger al snel als een potentieel dodelijk wapen
manifesteert. Het hof is daarbij bepaald niet van oordeel dat dit voor een Mini
Cooper (die meer dan 1000 kg weegt) anders zou zijn.
Voorts is het hof van oordeel dat niet aannemelijk is geworden dat het
slachtoffer door voor de auto op de rijbaan -al dan niet met gestrekte armen en
zwaaiende bewegingen- een stopteken te geven ook maar enigermate heeft
bijgedragen aan de aanrijding door verdachte. Blijkens de zich in het dossier
bevindende verklaringen was het slachtoffer duidelijk zichtbaar en was zijn
optreden juist gericht op het aanspreken van de verdachte op diens

49 HR, NS 2003, 240.
50 HR 04-12-07, LJN BB7075.
51 HR, NJ 1951/475 (inrijden op agent).
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gevaarzettend (rij)gedrag, derhalve gericht op het voorkomen van een
ongeval’.52

- Remmen bij bumperkleven (doodslag).
Vastgesteld was:
- dat verdachte en slachtoffer ieder als bestuurder reden in een auto op een
tweebaansweg waarlangs bomen stonden;

- dat beide auto’s een snelheid hadden van meer dan 100 km per uur;
- dat het slachtoffer op zeer korte afstand achter de auto van de verdachte
reed;

- dat verdachte zich bewust was van deze situatie en hard en onverhoeds
geremd heeft;

- dat deze gedraging (hard en onverhoeds remmen) geëigend is om het
slachtoffer ernstig in gevaar te brengen.53

- Zware auto (bestuurder onder invloed alcohol) tegen zwakkere ver-
keersdeelnemer (fietser) (doodslag).
Uit de wijze van rijden van de verdachte met zijn zware terreinauto (taxi kon
hem net ontwijken, voetgangers moesten opzij springen, met 100 km per uur
door dorp) kan moeilijk iets anders geconcludeerd worden dan dat hij zich niet
heeft bekommerd om de mogelijke gevolgen daarvan voor andere verkeers-
deelnemers, meer in het bijzonder zwakkere weggebruikers, zoals fietsers.
Dat vindt bevestiging in de omstandigheid dat de verdachte, voordat hij ging
rijden, dermate veel alcohol had gedronken dat hij absoluut niet meer in staat
moest worden geacht zijn auto naar behoren te besturen.54

- Dodelijke aanrijding met voetganger (doodslag).
Drukke weg, oversteekplaats, niet in het bezit van een rijbewijs, gebruik van
alcoholhoudende drank, ‘stoer rijden’, regen, glad wegdek, te hard rijden,
telefoneren kort voor aanrijding, eerder veroordeeld. Kennelijk is het verdachte
om het even geweest of hij op de bewuste avond zwakke verkeersdeelnemers
zoals voetgangers zou aanrijden. Een dergelijk gevolg heeft verdachte ken-
nelijk op de koop toe genomen. De verdachte heeft aldus willens en wetens de
aanmerkelijke kans genomen dat hij door zijn hiervoor omschreven ver-
keersgedrag de dood van andere verkeersdeelnemers zoals voetgangers zou
veroorzaken. Bevestiging daarvan kan ook worden gevonden in de omstan-
digheid dat verdachte de plaats van het ongeval heeft verlaten, terwijl hij een
klap had gehoord en vervolgens de voorruit van de auto naar binnen heeft zien
komen en wist ‘iets’ te hebben geraakt en niets heeft ondernomen om te
bewerkstelligen dat aan eventuele slachtoffers hulp zou worden geboden.55

- Verdachte probeerde aan politie te ontkomen (poging doodslag).
De verdachte probeerde, nadat hij in een gestolen auto een politieauto had
aangereden, aan de politie te ontkomen. Daartoe reed hij met grote snelheid
(tot ongeveer 120 kilometer per uur) door Amsterdam, verkeerstekens nege-
rend. Nadat hij op die rit al een andere auto had geraakt, reed hij in de Jan van
Galenstraat met een snelheid van ongeveer 100 kilometer per uur langs een
aantal voor het verkeerslicht wachtende auto’s door het rode licht linksaf de
Willem de Zwijgerlaan in. Een hem tegemoetkomende auto kon hij nog net
ontwijken, maar vervolgens raakte hij een aldaar rijdende fietser. De fietser
vloog over de auto heen door de lucht en kwam op het wegdek terecht.

52 HR 08-11-11, LJN BT1857 (Ikea) (overwegingen hof, door HR in stand gelaten).
53 HR 20-01-04, LJN AM2526.
54 HR 17-02-04, LJN AN9360. Zie voor een soortgelijk voorbeeld hof ’s-Hertogenbosch

27-06-06, LJN AX9360 en Rb Rotterdam 16-10-10, LJN BN7279.
55 Hof ’s-Hertogenbosch 05-10-07, LJN BB4874 (bevestigd in HR 17-03-09, LJN

BH6219). Zie v.w.b. geen hulp verlenen ook het hof Arnhem 17-12-02, LJN AF2052
(hiervoor besproken).
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Verdachte reed met onverminderde snelheid door, de fietser zwaargewond
achterlatende. Ook hier werd voorwaardelijk opzet gericht op doodslag aan-
genomen.56 Ik maak van deze gelegenheid gebruik om er nog steeds op te
wijzen dat bij dit soort achtervolgingen onschuldige burgers (maar ook de
achtervolgende politieambtenaren zelf) ongewild slachtoffer kunnen worden.
Afweging of de betreffende achtervolging überhaupt wel moet plaatsvinden of
door moet gaan is daarbij van groot belang.

- Zonder rijbewijs en zonder ervaring roekeloos met scooter rijden en
inrijden op agent (poging doodslag).
‘Verdachte is, zonder rijbewijs en zonder enige rijervaring op/met motorrijtui-
gen, op een scooter gaan rijden, waarvan hij niet wist waartoe die scooter in
staat was. Ook toen hij merkte dat die scooter veel harder kon rijden dan
normaal is hij met hoge snelheid door blijven rijden om “bij de jongens te
horen”. Hij heeft geprobeerd om de andere scooter, die naar zijn zeggen wel
120 kilometer per uur reed, in te halen op een weg binnen de bebouwde kom
van Tegelen en richting het centrum van Tegelen, welke weg in zijn beleving
smal was en waarbij hij diverse andere verkeersdeelnemers, waaronder
voetgangers, is gepasseerd. Daarbij heeft hij zich niets aangetrokken van de
geldende verkeersregels. Daarbij is hij tegen de richting van het verkeer in
langs een vluchtheuvel gereden waarop juist daarvoor een met groen licht
overstekende voetganger was gestapt. Hieruit leidt het hof af dat verdachte
zich niet of nauwelijks heeft bekommerd om het overige verkeer. Uit het
onderzoek ter terechtzitting is niet gebleken dat verdachte op enig moment zijn
rijstijl wezenlijk heeft aangepast met het oog op de veiligheid van andere
verkeersdeelnemers. Ook toen verdachte de eerste scooter voor de agent zag
uitwijken is hij met volle snelheid door blijven rijden in de richting van deze
agent, het latere slachtoffer. Wanneer iemand zich onder deze omstandighe-
den en op een dergelijke roekeloze manier, met veel te hoge snelheid en
zonder enige rijervaring voor dit soort motorvoertuigen, over een weg begeeft
waar zich meerdere verkeersdeelnemers, waaronder voetgangers, bevinden,
bestaat er naar algemene ervaringsregels tenminste een aanmerkelijke kans
dat dit rijgedrag op enig moment in een dodelijk ongeval uitmondt. Deze
gedraging van verdachte kan naar zijn uiterlijke verschijningsvorm worden
aangemerkt als zo zeer te zijn gericht op de dood van een of meer andere
(zwakkere) verkeersdeelnemers, waaronder het slachtoffer, dat het – nu van
enige contra-indicatie niet is gebleken – niet anders kan zijn dan dat verdachte
tijdens zijn wildemansrit voortdurend welbewust de aanmerkelijke kans heeft
aanvaard dat dit gevolg zou intreden. Het feit dat het hier om een politieagent
ging die de weg op liep om verdachte een stopteken te geven maakt dat niet
anders’.57

- Beginnend bestuurder, ongeldig verklaard rijbewijs, alcohol, extreem
hoge snelheid, door rood licht, inhalen terwijl tegenliggers, slip, zwaar
lichamelijk letsel kinderen (poging doodslag).58

- Achtervolging tussen burgers (doodslag).59

‘Die achtervolging vond plaats met veelal zeer hoge snelheden. Tijdens die
achtervolging is verdachte tenminste een maal achter op de auto van
[slachtoffer 1] gereden. Daarna heeft verdachte de achtervolging voortgezet.
Op enig moment hebben de beide auto’s naast elkaar gereden toen verdachte

56 HR, NJ 1997/245. Zie voor een soortgelijk geval HR, NJ 2001/327.
57 Hof ’s-Hertogenbosch 30-08-11, LJN BR6182.
58 Rb Zeeland-West-Brabant, ECLI:NL:RBZWB:2013:8101 (recidivist: 2 jaar gevange-

nisstraf én TBS).
59 Hof ’s-Hertogenbosch 27-08-07, LJN BB4261.
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[slachtoffer 1] probeerde in te halen. Daarbij raakten de auto’s elkaar, waarbij
in elk geval vast staat dat verdachte zich niet van de weg wilde laten drukken
en wilde dat [slachtoffer 1] zou stoppen, koste wat kost. Verdachte heeft ook in
de richting van de auto van [slachtoffer 1] gestuurd. Als gevolg van, in ieder
geval direct na dit contact tussen beide auto’s is [slachtoffer 1] met zijn auto
tegen een boom gebotst en is als gevolg daarvan overleden. [slachtoffer 2]
heeft de botsing overleefd. Aldus heeft verdachte willens en wetens de
aanmerkelijke kans aanvaard dat als gevolg van zijn bewezen verklaarde
gedragingen of mede als gevolg van zijn bewezen verklaarde gedragingen de
door hem achtervolgde auto van de weg zou raken en ergens tegenaan zou
rijden en de inzittenden van die auto om het leven zouden komen. Dat e.e.a.
ook voor hemzelf een fatale afloop zou kunnen hebben, heeft verdachte
klaarblijkelijk op de koop toegenomen. Verdachtes opzet is derhalve in
voorwaardelijke zin gericht geweest op de dood van [slachtoffer 1] en
[slachtoffer 2]. Dat dit gevolg t.a.v. [slachtoffer 2] niet is ingetreden, doet
daaraan niet af’.

- Irritaties tussen autobestuurder en motorrijder, autobestuurder rijdt tegen
motorrijder (poging doodslag).60

- De verdachte probeerde een man, die bovenop verdachte zijn auto lag, van
zijn auto af te schudden door met hoge snelheid slingerende bewegingen
met die auto te maken (poging doodslag).61

- Porsche (géén voorwaardelijk opzet / geen doodslag).
Voor opsporingsambtenaren die als specialisme verkeer hebben, geef ik nog
een voorbeeld dat veel stof heeft doen opwaaien. Het betrof hier een
verdachte die na gebruik van alcoholhoudende drank met een personenauto
(Porsche) zeer gevaarlijk had gereden en een verkeersongeval had veroor-
zaakt waarbij vijf personen (te weten de vier inzittenden van de auto waarmee
de Porsche in botsing was gekomen alsmede een inzittende van de Porsche)
het leven hadden verloren. Alleen de verdachte zelf had het ongeval overleefd.
Het zeer gevaarlijke rijgedrag bestond hierin dat de verdachte met zijn auto
rijdend op een tweebaansweg twee maal niet stopte voor een rood verkeers-
licht en diverse voor hem rijdende auto’s had ingehaald door deze met een
korte beweging voorbij te rijden en daarna (gelet op de tegenliggers) nog net
op tijd weer naar rechts te zwenken, en voorts dat hij kort voor de aanrijding
twee- à driemaal had geprobeerd een voorliggende auto in te halen, daartoe
vrij abrupt naar links en meteen weer naar rechts gaand. Tijdens de 4e
inhaalpoging was hij met de door hem bestuurde Porsche frontaal tegen een
uit de tegenovergestelde richting komende auto gebotst.
De HR overwoog over deze zaak dat zich het geval kan voordoen dat t.a.v. een
verdachte die door zeer gevaarlijk te rijden een ongeval met dodelijke afloop
had veroorzaakt, moet worden aangenomen dat deze de slachtoffers van dat
ongeval opzettelijk van het leven heeft beroofd. Zo’n geval doet zich voor als
de verdachte zijn gedraging willens en wetens op de dood van die slachtoffers
had gericht. Voorts kan een zodanig geval zich voordoen als moet worden
aangenomen dat de verdachte zich aan de aanmerkelijke kans dat andere
verkeersdeelnemers door zijn gedraging het leven zullen verliezen willens en
wetens had blootgesteld, met dien verstande dat hij (in plaats van er op te
rekenen dat e.e.a. wel goed zal aflopen) de aanmerkelijke kans dat anderen
door zijn gedrag het leven zullen laten desbewust heeft aanvaard en op de
koop toe genomen. Dat de verdachte de aanmerkelijke kans dat anderen door
zijn gedrag het leven zullen laten desbewust had aanvaard en op de koop toe

60 Hof Leeuwarden 04-05-07, LJN BI3137.
61 HR, NJ 2001/241.
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had genomen kan, behalve op grond van de verklaring van de verdachte,
worden aangenomen op grond van bijzondere omstandigheden van het geval.
Echter, het onderhavige geval kenmerkte zich door de omstandigheid dat de
verdachte door zijn handelwijze ook zelf aanmerkelijk levensgevaar had ge-
lopen. De rechter dient dan in zijn oordeel te betrekken dat het niet waar-
schijnlijk is dat de verdachte de aanmerkelijke kans dat een frontale botsing
met een tegemoetkomende auto zal plaatsvinden, en hij als gevolg van zijn
gedraging ook zelf het leven zal verliezen, eveneens op de koop toe neemt (in
dit geval had de verdachte ook meermalen ‘teruggestuurd’). Anders gezegd:
een door de handelwijze van verdachte opgeroepen levensgevaar voor de
verdachte zelf vormt een contra-indicatie voor voorwaardelijk opzet.62 Voor-
waardelijk opzet gericht op de dood van een of meer anderen is in dit soort
gevallen twijfelachtig.63 Aan het bewijs van dat voorwaardelijk opzet worden
dan extra eisen gesteld. Het onderzoek door de politie (inclusief het verhoor
van de verdachte) dient daarover dus zoveel mogelijk duidelijkheid te ver-
schaffen en goed verwoord te worden in het pv, zie de volgende voorbeelden.

- Achtervolging, spookrijden (poging doodslag).
In dit arrest herhaalt de HR64 de toepasselijke overwegingen uit het hiervoor
genoemde ‘Porsche-arrest’ maar komt op basis van de feiten (afwijkend van
de ‘Porsche-zaak’) tot een andere conclusie. Vastgesteld was dat:
- verdachte in een poging aan de politie te ontkomen in de vroege morgen
bewust als spookrijder een snelweg is opgereden;

- verdachte daarbij over een traject van ± 2,5 km met ± 100 km/u afwisselend
over vluchtstrook en rijbaan heeft gereden;

- verdachte tot 3x toe bij tegemoetkomend verkeer bewust op de rijstrook van
dat tegemoetkomende verkeer is gaan rijden, waardoor dat verkeer dat met
een voor de snelweg normale snelheid reed, moest uitwijken;

- verdachte bij zijn daaropvolgende aanhouding verklaarde dat hij ‘het kicken
vond om met zijn auto tegen het verkeer in te rijden’.

- Stomdronken met hoge snelheid door rood licht rijden, kennelijk om aan
een controle door de politie te ontkomen (doodslag).
Met verwijzing naar het ‘Porsche-arrest’ (zie hiervoor) konden de vastgestelde
feiten ook volgens de HR geen andere conclusie toelaten dan dat de
verdachte zelfs bereid was zichzelf en zijn vriendin aan dodelijk letsel bloot te
stellen en er aldus (in tegenstelling tot dat ‘Porsche-arrest’) wél sprake was
van voorwaardelijk opzet gericht op de dood van anderen.65

- Verdachte heeft in het donker op een nat wegdek met zijn bijna 3000 kg
wegende auto (Dodge Ram) gereden met een snelheid van 147 km/u waar
30 en 50 km/u het maximum was. Daardoor heeft verdachte de aanmerkelijke
kans in het leven geroepen dat een andere weggebruiker niet op de komst van
verdachte kon anticiperen en dat verdachte niet tijdig kon stoppen. De kans
was aanmerkelijk dat de inzittenden van een reguliere personenauto een
aanrijding niet zouden overleven. De gemoedstoestand en het extreme
rijgedrag zijn mede bepalend voor de conclusie dat verdachte onverschillig
heeft gestaan tegenover die aanmerkelijke kans. Bovendien gaat het hier om
een gewelddadige confrontatie van een ‘sterke’ verkeersdeelnemer met een

62 Keijzer in diens noot onder HR, NJ 2010/117. Zie voor geen contra-indicatie noot
64 t/m 66.

63 Aldus bijna letterlijk overgenomen uit HR, NJ 1997/199 (met noot ’t Hart). Beperkt
zich kennelijk tot gevaarlijke verkeersmanouvres (en niet tot een doelbewuste tegen
een bepaalde persoon gerichte actie), zie HR 29-10-09, LJN BI4736 (met noot
Keijzer in NJ 2010/117).

64 HR 05-12-06, LJN AZ1668.
65 HR 10-02-09, LJN BG6631 (negen jaar, 10 jaar obm en verbeurdverklaring auto).
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‘zwakke’ verkeersdeelnemer (Ford, type Focus) (doodslag en poging dood-
slag).66

4. Voorbeeld voorwaardelijk opzet bij inrijden op agent.
- Poging zware mishandeling door inrijden op agent met auto doordat:67

- verdachte paniekerig is weggereden, omdat de agenten hem wilden aan-
houden en hij daar zeker niet meer wilde blijven;

- de verdachte snel wegreed, zonder de verlichting aan te doen en zonder
goed voor de auto te kijken;

- verdachte wist dat er zich meerdere mensen rondom en in de nabijheid van
de auto bevonden;

- verdachte toen hij de auto startte en wegreed over een weg die 5 à 6 meter
breed is, niet precies wist waar de mensen die zich rondom zijn auto
bevonden op dat moment stonden maar aan de rechter voorkant wel iets in
zijn ooghoek zag;

- het slachtoffer X toen de auto gestart werd twee à drie meter vóór de auto
stond ter hoogte van de rechter koplamp;

- verdachte verder is gereden nadat hij had gehoord dat er iets tegen zijn auto
was geklapt.

Dat verdachte op het laatste moment heeft getracht iemand te ontwijken doet
hieraan niet af, gelet op de wijze waarop en de omstandigheden waaronder
verdachte (die wist dat er zich ongeveer zes politieagenten rond zijn auto
moesten bevinden) met zijn auto is weggereden en doorgereden. Verklaring
verdachte: ‘op (…) ben ik weggereden voor de politie. De politieagent stond
vrijwel midden op de weg. Ik reed in mijn auto zonder de lichten aan. De
manier waarop ik reed en de snelheid hadden ervoor kunnen zorgen dat ik de
politieagent omver had kunnen rijden. Ik ben gewoon rechtdoor gereden, in de
richting van de politieagent en ik ben niet gestopt. Ik ben gas blijven geven tot
ik vlakbij de politieagent was. Ik ben daarna naar links uitgeweken omdat ik
hem niet wilde raken. Ik kon niet voorzien wat de politieagent ging doen.’ Aldus
voorwaardelijk opzet (op zware mishandeling (MH: en mogelijk doodslag)),
mede gelet op waarnemingen verbalisanten en ondanks uitwijken omdat dit
uitwijken pas geschiedde toen verdachte vlak vóór de politieagent was.68

- Poging doodslag door met een auto af te rijden op een agent. ‘Gelet op de
uiterlijke verschijningsvorm (hard rijden, toenemend toerental, zonder snelheid
te verminderen doorrijden naar de plek waar duidelijk kenbaar een persoon
stond die een stopteken gaf, doven van de autolichten) kan het niet anders zijn
dan dat de bestuurder van de auto zich bewust is geweest van de aanmer-
kelijke kans dat hij een persoon zou aanrijden met een aanmerkelijke kans dat
het slachtoffer ten gevolge daarvan zou komen te overlijden’.69

- Zie voor meer voorbeelden de bespreking hiervoor onder punt 3
(‘Voorbeelden voorwaardelijk opzet verkeer’).

66 Rb Rotterdam 16-09-10, LJN BN7279 (veroordeling ter zake doodslag op vier
inzittenden van de Ford en poging tot doodslag op één inzittende tot een ge-
vangenisstraf van 9 jaar en 10 jaar ontzegging van de rijbevoegdheid).

67 HR 28-03-06, LJN AV1591. Zie voor soortgelijke voorbeelden HR 18-12-12, LJN
BY5326 (inrijden op agenten met reconstructie) en hof ’s-Hertogenbosch 30-08-11,
LJN BR6182 (hiervoor besproken onder ‘Zonder rijbewijs en zonder ervaring
roekeloos met scooter rijden en inrijden op agent’).

68 HR 15-01-08, LJN BA7888 (met noot Mevis in NJ 2008/609).
69 Hof ’s-Hertogenbosch 21-01-08, LJN BC8051.
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5. Hiv/aids.
De HR70 is van mening dat het aangaan van onbeschermde seksuele contacten
door een hiv-besmet persoon gevaarzettend is. Maar op zichzelf brengt dat nog
niet mee dat daardoor in dit soort zaken een naar algemene ervaringsregels als
aanmerkelijk te beschouwen kans op besmetting (en dus op het oplopen van
zwaar lichamelijk letsel) in het leven wordt geroepen. Onder bijzondere, risico-
verhogende omstandigheden kan dat anders zijn (MH: extra aandacht daarvoor
binnen het opsporingsonderzoek verdient dus aanbeveling). Dat de verdachte en
zijn partner veelvuldig seksuele contacten hebben gehad, kan weliswaar als een
zekere verhoging van dat risico worden beschouwd, maar niet worden aange-
merkt als een bijzondere, risicoverhogende omstandigheid. Ook de gebruikte
statistische gegevens vond de HR onvoldoende om daaruit de aanmerkelijke
kans af te leiden (mede gelet op de gezondheidsbelangen die t.a.v. hiv-besmet-
ting dienen te worden betracht bij het aanvaarden van strafrechtelijke aanspra-
kelijkheid).Tot slot merkt de HR nog op dat de vraag of en zo ja in hoeverre het
aangewezen is strafrechtelijke bescherming te verlenen i.v.m. het gevaar dat
voortvloeit uit het aangaan van onbeschermde seksuele contacten door
hiv-besmette personen ter beoordeling van de wetgever staat.

6. Tot slot.
- Ook iemand die aan een gebrekkige ontwikkeling of ziekelijke stoornis van

zijn geestvermogens lijdt, of die voorafgaand alcohol en medicijnen gebruikt,
kan opzettelijk handelen. Dit kan alleen anders zijn als bij de verdachte ten
tijde van zijn handelen ieder inzicht in de draagwijdte van zijn gedragingen en
de mogelijke gevolgen daarvan zou hebben ontbroken. Daarvan zal overigens
slechts bij hoge uitzondering sprake zijn.71

- ‘Opzet’ komt in Sr naast het bekende woord opzettelijk (zie bijv. vernieling,
art. 350 Sr) ook voor in andere vormen, zoals ‘weten dat’ (bij opzetheling,
art. 416 Sr), ‘oogmerk’ (bij diefstal, art. 310 Sr) en ‘voornemen’ (bij poging,
art. 45 Sr). Bij oogmerk is voorwaardelijk opzet niet mogelijk (zie het begin van
de paragraaf).

- Zie voor ‘opzet’ tijdens sport- of spelsituatie 13.3.
- Zie voor ‘weten dat’ de jurisprudentie van de HR bij de bespreking van art. 243

Sr.
- Voor de diepgravers: zie voor een bespreking van het leerstuk van voor-

waardelijk opzet de conclusie van AG Hofstee onder HR 27-10-10, LJN
BO2514 (punt 8 e.v.).

1.9 Schuld

In een aantal misdrijven komt het bestanddeel ‘schuld’ voor. Zie bijv. brand door
schuld (art. 158 Sr), dood door schuld (art. 307 Sr), zwaar lichamelijk letsel
door schuld (art. 308 Sr), vernieling computergegevens door schuld (art. 350b Sr)
maar ook dood of letsel door schuld in het verkeer (art. 6 WVW).

Onder schuld wordt een min of meer grove of aanmerkelijke schuld verstaan
waarbij gelet moet worden op het geheel van de gedragingen (MH: of nalaten) van
de verdachte, de aard en ernst daarvan en de overige omstandigheden van het

70 HR 18-01-05, LJN AR1860 en 20-02-07, LJN AY9659 (met noot Buruma in NJ 2007/
313).

71 Vaste jurisprudentie. Zie HR 16-03-10, LJN BK8507, 09-03-10, LJN BK9223,
09-12-08, LJN BD2775 (Tolbert) (met noot Schalken in NJ 2009/157), 19-06-07, LJN
BA2104 (Savanna, met noot Buruma in NJ 2008/169) en 14-12-04, LJN AR3226. Zie
eerder ook NJ 1999/156, NJ 1983/412 (met noot Van Veen) en NJ 1968/217.
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geval.72 Onder ‘schuld’ valt niet de geringe onachtzaamheid en ook niet het niet
betrachten van de aller-uiterste voorzichtigheid. Wel grove of aanmerkelijke
onvoorzichtigheid73 (culpa ‘lata’) en roekeloosheid74 (baldadig, driest, lichtvaar-
dig, lichtzinnig/onberaden, onbesuisd, onbezonnen, vermetel/waaghalzig).75

Medeschuld van een ander heft de schuld van de dader overigens niet op.76 Zie
voor ‘schuld’ tijdens sport- of spelsituatie 13.3.

Tot zover over schuld bij misdrijven. Kenmerkend voor de delictsomschrijving van
overtredingen is het ontbreken van het bestanddeel schuld en schuld behoeft dus
niet bewezen te worden. Wél kan er in uitzonderlijke omstandigheden sprake zijn
van de ongeschreven (buitenwettelijke) strafuitsluitingsgrond ‘afwezigheid van
alle schuld’ (zie 1.13).

1.10 Wederrechtelijkheid

Wederrechtelijk is het handelen of nalaten zonder daartoe gerechtigd te zijn
(zonder recht, zonder bevoegdheid, zonder toestemming).77

Als wederrechtelijkheid als bestanddeel van de delictsomschrijving is opgenomen
dan moet dat bestanddeel door de OvJ ook bewezen worden. Te denken valt
hierbij aan de misdrijven huis- en lokaalvredebreuk (art. 138 en 139 Sr), vrij-
heidsberoving en gijzeling (art. 282 en 282a Sr), dwang (art. 284 Sr), belaging
(art. 285b Sr), diefstal (art. 310 Sr), verduistering (art. 321 Sr), bedrog (art. 326 Sr)
en vernieling (art. 350 Sr). Over die wederrechtelijkheid dient het pv dus
duidelijkheid te verschaffen, bijv. door het daarin opnemen van een verklaring van
de aangever dat hij geen toestemming tot het plegen van het delict had gegeven
en/of een verklaring van de verdachte dat hij geen toestemming had.
De wederrechtelijkheid is echter niet altijd als bestanddeel in de delictsomschrij-
ving opgenomen (zie bijv. mishandeling (art. 300 Sr)). Aanwezigheid van weder-
rechtelijkheid wordt in dat soort gevallen verondersteld en behoeft dan niet
bewezen te worden. Maar de afwezigheid van die wederrechtelijkheid kan door de
verdachte wel aannemelijk gemaakt worden en dan gaat hij vrijuit.
Zie voor de mogelijke afwezigheid van wederrechtelijkheid tijdens sport- of
spelsituatie 13.3.

1.11 Voorbedachte raad
- Voorbedachte raad vormt een strafverzwarende omstandigheid en komt voor

in de delictsomschrijving van aanslag (art. 108, 115 en 117 Sr), moord (art. 289
Sr) en (zware) mishandeling met voorbedachte raad (art. 301 en 303 Sr).

- Voorbedachte raad betreft het tegenovergestelde van een ogenblikkelijke
gemoedsopwelling.

- ‘Voor een bewezenverklaring van het bestanddeel “voorbedachte raad” moet
komen vast te staan dat de verdachte zich gedurende enige tijd heeft kunnen

72 HR 29-06-10, LJN BL5630 en HR 30-11-10, LJN BN7726 (beiden ook in NJ 2010/674
en 675 met noot Mevis). Vaste jurisprudentie, zie bijv. ook HR 31-10-06, LJN AX9179
en 12-06-12, LJN BW7948.

73 HR 29-06-10, LJN BL5630 (met noot Mevis in NJ 2010/674). Zie eerder HR, NJ 1916,
p. 763 en NJ 1935, p. 374.

74 HR, VR 1958, 98. Voor de diepgravers: zie over roekeloosheid ook uitgebreid M.
Peters, ‘Roekeloosheid en bewuste schuld’, DD 2011, afl. 2, p. 181 e.v., Keijzer in
diens noot onder HR, NJ 2014/30 (art. 6 WVW: dood en letsel door schuld in verkeer)
en de bespreking van art. 175 WVW (strafbepaling van art. 6 WVW).

75 Zie voor een omvangrijke bespreking van ‘schuld’ ook de conclusie van de PG onder
HR 29-04-08, LJN BD0544 (wetshistorisch (aant. 19 e.v.)).

76 HR, NJ 1937/p. 624, p. 1102 en NJ 1963/512. Zie ook hof Arnhem 20-07-09, LJN
BJ3107. Zie ook Harteveld en Krabbe (WVW), p. 136.

77 Voor de diepgravers: zie de conclusie van de PG 11-06-13, ECLI:NL:
PHR:2013:1043, vanaf overweging 37.
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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 weer-
houden aan contra-indicaties een zwaarder gewicht toe te kennen. Daarbij kan
bijv. 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 omstandig-
heden (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 bestand-
deel heeft, moeten (…) aan de vaststelling dat de voor voorbedachte raad
vereiste gelegenheid heeft bestaan, bepaaldelijk eisen worden gesteld en dient
de rechter (…) daaraan (…) nadere aandacht te geven’.78

- ‘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 (…). Dat de verdachte
daadwerkelijk heeft nagedacht en zich rekenschap heeft gegeven leent zich
immers moeilijk voor strafrechtelijk bewijs, zeker in het geval dat de verkla-
ringen 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’.79

78 HR 19-06-12, LJN BW8678 en 09-10-12, LJN BX8087 (onder verwijzing naar HR
28-02-12, LJN BR2342) (LJN BR2342 en BW8678 met noot Keijzer in NJ 2012/518
en 519). Vaste jurisprudentie, zie bijv. HR 13-11-12, LJN BY0094, BX6758 en HR
15-01-13, LJN BY5678 en BY5679 en de volgende noot.

79 HR 15-10-13, ECLI:NL:HR:2013:963 (met noot Keulen in NJ 2014/156). Vaste
jurisprudentie, zie bijv. HR 05-11-13, ECLI:NL:HR:2013:1111, 1112 en 1113,
10-12-13, ECLI:NL:HR:2013:1754 (allen met noot Keulen in NJ 2014/157), HR
25-06-13, ECLI: NL:HR:2013:72 (met noot Rozemond in NJ 2013/562: ‘het enkele feit
dat verdachte meer tijd nodig had dan de afstand tussen het bureau en de badkamer
doet vermoeden, is kennelijk niet voldoende om te kunnen concluderen dat de
verdachte tijd had om zich te beraden’) en HR 11-02-14, ECLI:NL:HR:2014:294
(alleen de vaststelling dat verdachte rechtstreeks na het slaan naar de keuken is
gelopen om een mes te pakken en weer terug te lopen naar het slachtoffer is
onvoldoende).
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- Van groot belang dus voor het opsporingsonderzoek en het pv!
- Het voor voorbedachte raad vereiste tijdsverloop kan een periode van minuten

(of zelfs minder) zijn.80

- De voorbedachte raad kan ook geruime tijd voor de levensberoving voltooid
zijn.81

- Voorbedachte raad is ook mogelijk bij een verdachte die niet de volledige
beschikking heeft over zijn geestvermogens en volledige ontoerekeningsvat-
baarheid sluit niet uit dat er sprake is van voorbedachte raad.82

- Voorbedachte raad behoeft geen betrekking te hebben op de tijd en de plaats
van de moord83 en ook niet op het gebezigde middel.84 Ook bij een vergissing
in het slachtoffer (in plaats van A wordt B vermoord) kan er sprake zijn van
voorbedachte raad.85

- Voorwaardelijk voornemen: van voorbedachte raad is bijv. ook sprake als de
verdachte de uitvoering van zijn eerder genomen besluit afhankelijk heeft
gesteld van de wijze waarop het slachtoffer op hem zou reageren.86

- Mondelinge of schriftelijke uitingen van de verdachte vóór of na de verrichte
daad kunnen bijdragen aan het bewijs van voorbedachte raad.87 Maar ook het
(niet) handelen na het strafbare feit: de verdachte had ná het door hem op het
slachtoffer uitgeoefende geweld deze aan zijn lot overgelaten, hoewel hij door
de getuige op de penibele gezondheidstoestand van het slachtoffer was
geattendeerd en verdachte eenmaal zelf tevergeefs getracht had het slacht-
offer wakker te krijgen.88

- Voorbedachte raad omdat:
- verdachte wist dat hij door de politie werd gezocht en rekening had
gehouden met mogelijke acties tegen hem en tijdens zijn slaap een schiet-
klaar wapen onder zijn directe bereik had en

- hij gewekt werd door het binnentredende arrestatieteam, in een reflex zijn
wapen greep, direct naar de trap liep, daar bleef wachten en schoot toen hij
iemand beneden aan de trap zag.89

- Rijswijkse stoeptegelmoord: verdachte en zijn mededader hadden het plan
opgevat een stok vanaf het viaduct over de rijksweg te gooien maar konden
geen stok vinden. Ze hebben toen een tegel in stukken gebroken en zijn met

80 HR, NJ 2000/263, met name de noot De Hullu (punt 3). Zie ook HR 11-06-02, LJN
AE1743 (na slaan slachtoffer uit slaapkamer slachtoffer lopen (na zich te hebben
aangekleed), hamer pakken uit een aan die kamer grenzend portaal, teruglopen en
het met die hamer van het leven beroven van het slachtoffer).

81 HR, NJ 1987/177.
82 HR, NJ 1975/416. Zie ook HR 10-01-06, LJN AU7125, 05-02-08, LJN BB4959 en

16-03-10, LJN BK8507. De PG merkt in diens conclusie onder HR 26-04-11, LJN
BP8823 op dat de termen ‘na kalm beraad en rustig overleg’ met name onwerkelijk
zijn in strafzaken waarin dramatische emoties en wellicht zelfs een geestelijke
stoornis bij de dader doorslaggevend zijn geweest, denk aan partnerdoding of
gezinsdoding. In zijn noot onder HR, NJ 1975/416 merkte Van Veen al op dat het
beter kan zijn in tenlasteleggingen het begrip ‘na kalm beraad en rustig overleg’ te
vermijden nu de uitdrukking ‘met voorbedachte raad’ al feitelijk en duidelijk genoeg is.
Inmiddels ook de HR 28-02-12, LJN BR2342: ‘aan welk bestanddeel voldoende
feitelijke betekenis in de zin van art. 261 Sv niet kan worden ontzegd en daarom in de
tenlastelegging op zichzelf niet nader feitelijk behoeft te worden omschreven’.

83 HR, NJ 1986/741.
84 HR, NJ 1987/177.
85 HR, NJ 1997/443.
86 HR 04-04-06, LJN AU9428.
87 HR, NJ 1920, p. 811, NJ 1984/653 en NJ 1986/161. Zie ook De Meersseman in

‘Voorbedachte raad’, Gouda Quint BV, p. 116.
88 HR 20-06-06, LJN AW6735 (conclusie PG).
89 HR 25-01-00, LJN AA4574.
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stukken van die tegel op het viaduct gaan staan en hebben gewacht met het
laten vallen van die stenen tot een op de rijksweg rijdende auto (zeer) dichtbij
was gekomen. Aldus voorbedachte raad.90

- Zie voor andere voorbeelden ook 2.9 (medeplegen).
- Tot slot nog het bekende voorbeeld uit de jurisprudentie van de HR: het gericht

opstellen van een geladen jachtgeweer bij een palingfuik en het verbinden van
de trekker aan een stok van die fuik (zodat zodra iemand de fuik licht het
geweer afgaat) levert (als het geweer afgaat en doel treft) mishandeling met
voorbedachte raad op.91 Afhankelijk van de omstandigheden kan dit volgens
mij ook (poging tot) moord / zware mishandeling met voorbedachte raad
opleveren (zie 1.8: voorwaardelijk opzet).

1.12 Geobjectiveerde bestanddelen

Op deze plaats moeten ook nog de zogenaamde ‘geobjectiveerde bestanddelen’
genoemd worden. Dit betreffen bestanddelen die, door de manier waarop ze in de
delictsomschrijving zijn opgenomen, aan het schuldverband zijn onttrokken. Voor
het vervuld zijn van die bestanddelen is dan ook geen schuld of opzet bij de
verdachte vereist. Voldoende is dat ze aanwezig zijn. Te denken valt hierbij aan:
- de leeftijd bij bepaalde zedenmisdrijven (minderjarige, 12 jaar, 16 jaar en

18 jaar) (zie bijv. art. 240b, 244, 245 en 247 Sr). Pas bij afwezigheid van alle
schuld t.a.v. de leeftijd (bijv. door dwaling) gaat de verdachte vrijuit. Te denken
valt hierbij aan het zich overtuigd hebben van de leeftijd van een kind aan de
hand van verklaringen en het uiterlijk van het kind, een paspoort en mede-
delingen van de ouders (ondanks dat het paspoort later vervalst bleek te zijn,
de ouders en het kind logen en het kind dus toch jonger was dan de verdachte
dacht en ook mocht denken);

- de ‘rechtmatige uitoefening van de bediening’ van een ambtenaar bij bijv.
wederspannigheid (art. 180 Sr), belediging (art. 267 Sr) en mishandeling
(art. 304 Sr) en

- (zwaar) lichamelijk letsel of de dood als gevolg, bijv. bij openlijke geweldple-
ging (art. 141 lid 2 Sr), ambtsdwang en wederspannigheid (art. 181 Sr),
eenvoudige mishandeling (art. 300 lid 2 Sr), diefstal met geweld (art. 312 Sr),
afpersing (art. 317 Sr) en dood of letsel door schuld in het verkeer (art. 6
WVW) (wel causaal verband vereist, zie 1.7).

Bij de bespreking van de diverse misdrijven zal aangegeven worden of er sprake
is van een geobjectiveerd bestanddeel.

1.13 Strafuitsluitingsgronden: inleiding

Strafuitsluitingsgronden kunnen worden onderscheiden in (geschreven én onge-
schreven) schulduitsluitingsgronden en rechtvaardigingsgronden. In het kader
van dit zakboek gaat het te ver om alle strafuitsluitingsgronden te bespreken.
Volstaan wordt met een kort overzicht. Een uitzondering maak ik voor een beroep
op noodweer(exces), iets waarmee de opsp. ambt. in de dagelijkse praktijk meer
dan incidenteel geconfronteerd wordt. Zie voor wettelijk voorschrift het zakboek
Sv voor de hulpOvJ of opsp. ambt. en wel de paragraaf in hfdstk. 3 getiteld
‘(Onderzoek naar) geweld door en/of overlijden bij politie/KMar/Boa’. Zie voor een
omvangrijke bespreking van de strafuitsluitingsgronden T&C Sr, de aantekenin-
gen vóór art. 39 (‘uitsluiting en verhoging van strafbaarheid’) en de aantekeningen
in T&C bij de hierna weergegeven artikelen uit Sr, waarin vele verwijzingen naar
de jurisprudentie.

90 HR 02-10-07, LJN BA7924.
91 HR, NJ 1934, p. 1261.
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‘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’.92

Geschreven rechtvaardigingsgronden (feit niet strafbaar, deelnemer - in
tegenstelling tot de situatie waarin er sprake is van een schulduitsluitingsgrond -
ook niet strafbaar):
1. Overmacht in de vorm van noodtoestand (art. 40 Sr). Botsing van rechts-

belangen waaruit men zich redt door het plegen van een strafbaar feit.93

2. Noodweer (art. 41 lid 1 Sr) (zie de bespreking in 1.14).
3. Wettelijk voorschrift (art. 42 Sr) (zie het zakboek HulpOvJ of Opsp. ambt. de

paragraaf in hfdstk. 3 getiteld ‘(Onderzoek naar) geweld door en/of overlijden
bij politie/KMar/Boa’).

4. Bevoegd gegeven ambtelijk bevel (art. 43 lid 1).

Ongeschreven rechtvaardigingsgronden (feit niet strafbaar, deelnemer - in
tegenstelling tot de situatie waarin er sprake is van een schulduitsluitingsgrond -
ook niet strafbaar):
1. Ontbreken van materiële wederrechtelijkheid (zie hierover ook 1.10).
2. Toestemming, (medisch) beroepsrecht, tuchtrecht en verzetsrecht.

Geschreven schulduitsluitingsgronden (betrokkene niet strafbaar, deelnemer
die zich niet op dezelfde schulduitsluitingsgrond kan beroepen wel strafbaar):
1. Ontoerekeningsvatbaarheid (art. 39 Sr).
2. Overmacht (fysieke en/of psychische) (art. 40 Sr). Feit is gepleegd onder

dusdanige benarde omstandigheden dat van de dader niet verlangd kon worden
dat hij het feit niet beging.94 Elke kracht, drang of dwang waaraan men geen
weerstand kan bieden.95 Van psychische overmacht is sprake bij een van buiten
komende drang waaraan de verdachte redelijkerwijze geen weerstand kan en
ook niet behoeft te bieden. Onder omstandigheden kan het feit dat de verdachte
zich heeft gebracht in de situatie waarin die drang op hem is uitgeoefend in de
weg staan aan een succesvol beroep op psychische overmacht.96

3. Noodweerexces (art. 41 lid 2 Sr) (zie de bespreking in 1.14).
4. Onbevoegd gegeven ambtelijk bevel (art. 43 lid 2 Sr).

Ongeschreven schulduitsluitingsgronden (betrokkene niet strafbaar, deelne-
mer die zich niet op dezelfde schulduitsluitingsgrond kan beroepen wel strafbaar):
afwezigheid van alle schuld (ook wel ‘avas’ genoemd): gedrag van dader is
verontschuldigbaar vanwege bijzondere omstandigheden (verontschuldigbare
dwaling maar ook verontschuldigbare onmacht). Denk in dit kader ook aan
‘putatief noodweer’: verdachte verkeerde ten onrechte (maar verontschuldigbaar)

92 HR 03-07-12, LJN BW9975. Zie ook HR 17-05-11, LJN BP6122 (onder verwijzing
naar HR 03-06-97, LJN ZD0737).

93 Zie bijv. HR 12-07-11, LJN BP5967 (met noot Mevis in NJ 2011/578) (diergenees-
middelenwet) en hof Amsterdam 25-02-14, ECLI:NL:GHAMS:2014:1035
(snelheidsovertreding).

94 T&C, art. 40 Sr, aant. 1.
95 MvT.
96 HR 06-12-11, LJN BR1146 (onder verwijzing naar HR 30-11-04, LJN AR2067) (met

noot Keulen in NJ 2012/591). Vaste jurisprudentie, zie bijv. ook HR 22-08-06, LJN
AX5738 (onder verwijzing naar HR, NJ 1995/631) en HR 06-12-11, LJN BP9394
(cultuur gerelateerd, met noot Mevis in NJ 2013/12).

Strafuitsluitingsgronden: inleiding 1.13 / 41



in de veronderstelling zich te moeten dan wel te mogen verdedigen: ‘het (drei-
gend) gevaar is ingebeeld of er bestaat een onjuiste opvatting over de uitleg van
de noodweerregeling’.97

1.14 Strafuitsluitingsgronden: noodweer/noodweerexces (art. 41 Sr)

Art. 41 Sr
1. Niet strafbaar is hij die een feit begaat, geboden door de noodzakelijke

verdediging van eigen of eens anders lijf, eerbaarheid of goed tegen
ogenblikkelijke, wederrechtelijke aanranding.

2. Niet strafbaar is de overschrijding van de grenzen van noodzakelijke
verdediging, indien zij het onmiddellijk gevolg is geweest van een hevige
gemoedsbeweging, door de aanranding veroorzaakt.

Vooraf:
- als van meet af aan duidelijk is dat de verdachte een beroep op een

rechtvaardigingsgrond zal doen en het zonneklaar is dat dit beroep zal
slagen, dan mag de verdachte niet aan vrijheidsbenemende dwangmiddelen
worden blootgesteld.98 Corstens merkt daarbij nog op dat in de meeste
gevallen die helderheid zal ontbreken;

- van belang is hier de aanwijzing handelwijze bij beroep op noodweer.
‘Noodweer is verdediging in een situatie, waarin men onverhoeds wordt
aangevallen en waarin alleen zelfverdediging agressie kan afweren. De
aangevallen burger die zijn aanvaller weet te weerstaan, wordt niet gestraft.
De burger heeft het recht zich te verdedigen tegen een ogenblikkelijke
wederrechtelijke aanranding of een onmiddellijk dreigend gevaar daarvoor. In
de gevallen dat de burger van dit recht gebruik maakt, moet achteraf getoetst
worden of hij dat heeft gedaan volgens de wettelijke en jurisprudentiële regels.
(…). Deze aanwijzing beoogt te bewerkstelligen dat het dwangmiddel “aan-
houding” niet op de betrokkene zal worden toegepast in de volgende gevallen:
1. Er was sprake van een noodweersituatie en betrokkene heeft zich op

gepaste wijze verdedigd;
2. Er was sprake van een noodweersituatie waarbij betrokkene de grenzen

van de noodzakelijke verdediging heeft overschreden, maar dat dit is
gebeurd als gevolg van de hevige gemoedstoestand die door de aanran-
ding is veroorzaakt.

In het geval er duidelijke aanwijzingen zijn van eigenrichting of van een
gedraging die anderszins niet aan de wettelijke of jurisprudentiële vereisten
van noodweer of noodweerexces voldoen, dienen deze aanwijzingen getoetst
te worden door de RC. Dit betekent dat vrijheidsbeneming van de hierboven
omschreven verdachte uitsluitend tot stand kan komen door de toewijzing van
een rauwelijks ingediende vordering tot ibs (MH: geen voorafgaande aan-
houding/ivs dus).
(…)

97 T&C, aant. 10 (met voorbeelden uit jurisprudentie). Zie ook hof Den Haag 02-05-13,
LJN BZ9285 (verdachte had een politieambtenaar in de arm gebeten. Dit
gebeurde nadat politieambtenaren zonder enige reden de verdachte met een
knuppel klappen gaven).

98 Corstens, 7e druk, p. 75. Zie ook hof ’s-Hertogenbosch, NJFS 2008, 93.
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Samenvattend: een verdachte met een bijzondere positie als bedoeld in deze
aanwijzing, wordt in beginsel niet aangehouden, in verzekering gesteld of in
vh genomen. Op deze hoofdregel bestaat een aantal uitzonderingen:
1. Indien er aanwijzingen zijn dat de verdachte het opsporingsonderzoek

tegenwerkt of de waarheidsvinding belemmert, kan de OvJ (en bij heter-
daad de hulpOvJ) besluiten dat de verdachte wordt aangehouden en
(indien nodig) in verzekering wordt gesteld.

2. Indien de OvJ in de loop van het onderzoek het niet waarschijnlijk acht dat
een beroep op noodweer(exces) zal worden gehonoreerd, kan de OvJ
rauwelijks de bewaring vorderen.

3. In onderstaande situaties blijft deze aanwijzing buiten toepassing en oefent
de (hulp)OvJ de eigen bevoegdheden uit:
- Er is sprake van een situatie waarbij de betrokkene een vuurwapen heeft
gebruikt.

- Het onmiddellijk aannemelijk is dat er een relatie met andere strafbare
feiten bestaat waarbij de betrokkene als mogelijke dader is betrokken.
Bijv. wanneer het voorval zich in de eigen woning heeft afgespeeld en
zich in diezelfde woning ook een hennepplantage bevindt.

- Het geweldsincident heeft zich voorgedaan in een uitgaansgebied of
tijdens een evenement’.

Zie in voorkomende gevallen verder uitgebreid de aanwijzing in het zakboek
Wetteksten of op overheid.nl.

Geboden door de noodzakelijke verdediging.
- Voldaan moet worden aan de eisen van proportionaliteit en subsidiariteit.99

- ‘De vraag of een gedraging geboden is door de noodzakelijke verdediging (…)
leent zich niet voor beantwoording in algemene zin. Bij de beslissing daar-
omtrent komt mede betekenis toe aan de waardering van de feitelijke
omstandigheden van het geval. Deze proportionaliteitseis strekt ertoe om niet
ook dan een gedraging straffeloos te doen zijn indien zij (als verdedigings-
middel) niet in redelijke verhouding staat tot de ernst van de aanranding’.100

- ‘Verdediging van eigen of eens anders lijf, eerbaarheid of goed tegen een
ogenblikkelijke, wederrechtelijke aanranding zal niet noodzakelijk kunnen
worden geacht, indien de verdachte zich aan de aanranding had kunnen en
moeten onttrekken’. Daartoe is onvoldoende dat niet aannemelijk is geworden
dat de verdachte ‘zich niet heeft kunnen verwijderen uit de positie hangend
over de op de grond op zijn zij liggende aangever heen’. De vraag die ook
beantwoord dient te worden is of van de verdachte ook mocht worden gevergd
dat hij ‘zich uit die positie zou hebben verwijderd’.101

99 Zie voor een voorbeeld waarbij daaraan niet voldaan werd hof Leeuwarden 28-09-09,
LJN BJ8709 (drie vuistslagen als reactie op bij de keel pakken). Zie over proporti-
onaliteit en subsidiariteit ook het zakboek HulpOvJ of Opsp. ambt.

100 HR 12-01-10, LJN BK4155. Vaste jurisprudentie, zie bijv. HR 12-07-11, LJN BQ6720
(onder verwijzing naar HR, NJ 2010/301 met noot Borgers), HR 15-11-11, LJN BT8775
en BQ6110 en HR 24-09-13, ECLI:NL:HR:2013:773 (met noot Keulen in NJ 2014/277).

101 HR 08-04-14, ECLI:NL:HR:2014:858.
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Onttrekken aan aanranding. De vraag of de verdachte zich aan de aanranding
had kunnen en moeten onttrekken, is niet in algemene zin te beantwoorden. Het
komt aan op de omstandigheden van het geval.102

Lijf. Omvat zowel het leven als de integriteit van het lichaam.

Eerbaarheid. Ziet op de integriteit van het lichaam op geslachtelijk gebied,
waaronder begrepen is de betamelijkheid, het fatsoen op seksueel gebied.

Goed. Voor menselijke beheersing vatbare stoffelijke objecten (art. 3:2 BW). Zeer
beperkte uitleg van het begrip goed door HR. Verweer tegen aantastingen van
(subjectieve) rechten zoals bijv. ‘huisvrede’ vindt geen bescherming.103

Ogenblikkelijk. Dringend, plotseling opkomend. Pas vanaf het moment van
aanvang van de aanranding of een onmiddellijk dreigende aanranding (zie ook
jurisprudentie hierna).

Wederrechtelijk. Zonder eigen recht of zonder bevoegdheid.

Hevige gemoedsbeweging. Angst, vrees, radeloosheid.

Jurisprudentie.
- Noodweerexces: ook kort na een noodweersituatie en ook mede op basis

van andere factoren dan alleen de wederrechtelijke aanranding. ‘Indien
door of namens verdachte een beroep is gedaan op noodweerexces geldt (…)
het volgende. Van verontschuldigbare overschrijding van de grenzen van
noodzakelijke verdediging kan slechts sprake zijn indien:
a. 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 ogenblikke-
lijke, 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 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.

Voorts volgt uit het vereiste dat de gedraging het onmiddellijk gevolg moet zijn
van een hevige gemoedsbeweging die is veroorzaakt door een wederrechte-
lijke aanranding, dat aannemelijk moet zijn dat de aldus veroorzaakte ge-
moedsbeweging van doorslaggevend belang is geweest voor de gedraging,
maar niet dat geheel uitgesloten is dat andere factoren mede hebben bijge-
dragen aan het ontstaan van die hevige gemoedsbeweging. Bij de beant-
woording van de vraag of in een concreet geval van een “dergelijk onmiddellijk

102 HR 22-11-11, LJN BT6449 (onder verwijzing naar NJ 2010/301 met noot Borgers). In
het betreffende geval had het slachtoffer het gezicht van de verdachte weggeduwd,
de verdachte een trap tegen zijn borst gegeven en hem bij de keel gegrepen, terwijl
verder geweld van de kant van het slachtoffer dreigde. In dit geval kon niet van de
verdachte gevergd worden zich te onttrekken aan de confrontatie. Vaste jurispru-
dentie, zie bijv. HR 21-11-06, LJN AX9177 (onder verwijzing naar HR, NJ 1957/446),
HR 06-10-09, LJN BM7508, HR 12-06-12, LJN BW7944 en HR 24-09-13, ECLI:NL:
HR:2013:773 (met noot Keulen in NJ 2014/277).

103 HR, NJ 1974/300, NJ 1998/662 en HR 27-05-08, LJN BC6794.

44 / 1.14 Strafuitsluitingsgronden: noodweer/noodweerexces (art. 41 Sr)



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’.104

- Noodweer(exces) bij onmiddellijk dreigend gevaar. Een beroep op nood-
weer ex art. 41 Sr kan onder omstandigheden ook slagen in het geval van een
onmiddellijk dreigend gevaar voor een wederrechtelijke aanranding. Uit de
enkele omstandigheid dat verdachte als eerste heeft geschoten kan nog niet
volgen dat zodanig gevaar afwezig was, in aanmerking genomen dat een
groep van 5 mannen naar verdachte op zoek was, dat een aantal mannen,
voorzien van vuurwapens, de keuken van de woonwagen waar verdachte zich
bevond is binnengegaan, terwijl verdachte kort daarvoor was gewaarschuwd
voor deze mannen en tegen hem was gezegd dat hij direct moest gaan
schieten.105

- Noodweerexces en (o.m.) proportionaliteit. Casus: verdachte stelt door een
bejaarde man bij zijn testikels te zijn vastgehouden en overmand door intense
pijn de man met een zware vaas op het hoofd te hebben geslagen, waardoor
deze is overleden. HR: bij de beoordeling moet worden vooropgesteld dat een
overschrijding van de grenzen van noodzakelijke verdediging niet strafbaar is
indien zij het onmiddellijk gevolg is geweest van een hevige gemoedsbewe-
ging door de aanranding veroorzaakt. Bij de beantwoording van de vraag of in
een concreet geval van een dergelijk ‘onmiddellijk gevolg’ sprake is geweest,
komt betekenis toe aan de mate waarin de grenzen van de noodzakelijke
verdediging zijn overschreden alsmede aan de aard en de intensiteit van de
hevige gemoedsbeweging. Ook indien van de door en namens verdachte
gestelde feiten zou moeten worden uitgegaan, kan de door verdachte ge-
pleegde doodslag niet worden aangemerkt als een onmiddellijk gevolg van
een door de aanranding veroorzaakte hevige gemoedsbeweging, waarbij in
het bijzonder belang is toegekend aan de mate van disproportionaliteit van het
slaan met de vaas.106

- Noodweer(exces) en culpa in causa (‘eigen schuld’). Gedragingen van
verdachte voorafgaande aan de wederrechtelijke aanranding door het latere
slachtoffer kunnen onder omstandigheden in de weg staan aan het slagen van
een beroep op noodweer(exces) door verdachte. Dat is bijv. het geval indien
verdachte de aanval heeft uitgelokt door provocatie van het latere slachtoffer
en hij aldus uit was op een confrontatie.107

- Géén noodweer(exces) (want culpa in causa (‘eigen schuld’)). Vastgesteld
was dat verdachtes intentie gericht was op het aangaan van een confrontatie
met het latere slachtoffer, waarbij gebruik van het door hem meegebrachte
vleesmes niet zou worden geschuwd, terwijl dit mes ook daadwerkelijk met

104 HR 04-01-11, LJN BN9301 (onder verwijzing naar HR 27-05-08, LJN BC6794). Vaste
jurisprudentie, zie bijv. ook HR 12-12-06, LJN AY8330 (met noot Keijzer in NJ 2007/
245), HR 27-05-08, LJN BC6794 en HR 07-07-09, LJN BI2257 (met noot Buruma in
NJ 2009/421).

105 HR 21-12-04, LJN AR3687. Vaste jurisprudentie. Zie bijv. ook HR 21-12-10, LJN
BN7732, 12-01-10, LJN BK4155, 15-01-08, LJN BB7096, HR, NJ 1965/262, HR, NJ
1976/322, HR 28-03-06, LJN AU8087 (met noot Buruma in NJ 2006/509) en HR
21-12-04, LJN AR3687 (met noot De Jong in NJ 2007/469).

106 HR 08-04-08, LJN BC4459.
107 HR 28-03-06, LJN AU8087 (met noot Buruma in NJ 2006/509). Zie ook de conclusie

van de AG, die o.m. concludeert dat de aard en de mate van de eigen schuld
gerelateerd moet worden aan de ernst van de gevolgde aanranding. AG verwijst naar
HR, NJ 1997/627 (met soortgelijke uitkomst). Vaste jurisprudentie, zie bijv. ook HR
02-10-10, LJN BJ9243 (met noot Keijzer in NJ 2010/282), HR 07-12-10, LJN
BO1267, HR 12-06-12, LJN BW7944 en HR 12-03-13, LJN BY4855.
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dodelijk gevolg door verdachte is gehanteerd.108 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 de gedraging kan worden aangemerkt als
verdedigend, maar - naar de kern bezien - als aanvallend, bijv. gericht op een
confrontatie of deelneming aan een gevecht’.109

- Wél noodweer(exces) (want géén culpa in causa (géén ‘eigen schuld’)).
Verdachte zocht de confrontatie niet. Het enkele feit dat hij naar zijn (ex)
vriendin ging en daarbij i.v.m. een mogelijke aanval van de kant van het
slachtoffer een illegaal (vuur)wapen bij zich had, betekent niet dat hem geen
beroep op noodweer(exces) toekomt.110

- ‘Niet op voorhand kan worden uitgesloten dat een beroep op noodweerexces
mogelijk is in gevallen waarin de ogenblikkelijke wederrechtelijke aanranding
niet direct van het slachtoffer zelf uitging, bijv. in situaties waarin het slachtoffer
wel een aandeel had in de aanranding of de dreiging daarvan of sprake was van
andere gedragingen van het slachtoffer waarvan redelijkerwijs moet worden
aangenomen dat die ertoe hebben geleid dat de aangevallene - handelende in
een hevige gemoedsbeweging - zich op het slachtoffer richtte’.111

- Ontkenning strafbare feit maakt beroep op noodweer niet onmogelijk.112

- ‘In de literatuur is al verschillende malen gesignaleerd dat de rechtspraak op
dit terrein in beweging is en tendeert naar een zekere versoepeling van de
voorwaarden voor noodweer en noodweerexces’.113

- Putatief noodweer: zie 1.13 (onder ongeschreven schulduitsluitingsgronden).

Beroep op noodweer(exces) door politieambtenaar.
- Op personen die in de uitoefening van hun functie strafbare feiten plegen rust

in het algemeen een meer bijzondere verantwoordelijkheid dan op andere
personen. Dit vloeit voort uit het feit dat zij in de uitoefening van hun functie
ook aan voor uitoefening van die functie specifieke normen zijn gebonden.114

- Politieagent was bezig de motor te parkeren, toen hij zag dat het slachtoffer een
vleesmes boven zijn hoofd hield en nog steeds op hem af rende. Politieagent kon
niet weg omdat hij nog niet van zijn motor af was en gezien de positie van zijn
motor. Gelet op de dreigende houding van het slachtoffer en het gegeven dat het
slachtoffer niet reageerde op waarschuwingen van de politieambtenaar, kon de
politieambtenaar geen ander middel aanwenden dan zijn vuurwapen om het
slachtoffer te stoppen en zijn eigen lijf en leven veilig te stellen.115

Tot slot: zie voor een bespreking van jurisprudentie zo nodig nog J.H. Blomsma
en A.H. Klip, ‘Noodweer en noodweerexces’, DD 2009, 13.

108 HR 16-11-04, LJN AR2443.
109 HR 15-11-11, LJN BT2175 (onder verwijzing naar HR, NJ 1987/950 en HR 16-11-04,

LJN AR2443).
110 HR, NJ 2003/512. Zie ook HR, NJ 2007/469 (met noot De Jong) en HR 21-11-06, LJN

AX9177.
111 HR 11-01-11, LJN BP0265 (met noot Buruma in NJ 2011/340).
112 HR 27-04-04, LJN AO5027 en HR 25-01-05, LJN AR7175.
113 Borgers in diens noot onder HR, NJ 2010/301.
114 J.M. ten Voorde, ‘De garantenstellung van politieambtenaren bij vuurwapengebruik

en de aanname van noodweer’, DD 2008, 56 (met bespreking van drie voorbeelden
uit de jurisprudentie: hof Amsterdam 09-12-05, LJN AU7731, Rb Amsterdam
28-07-05, LJN AU0231 en hof ’s-Hertogenbosch 10-10-01, LJN AD4516).

115 Hof Arnhem 20-11-08, LJN BG4942.
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