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Oefenvragen 
 
Hoofdstuk 1 
 
1.  Noem de doelen van het straffen en wat houden deze in?  
 
2. Welke twee vormen van preventie onderscheidt men?  
 
3. Wat is het verschil tussen formeel en materieel strafrecht? 
 
Hoofdstuk 2 
 
4. Waar bestaat de strafbepaling in zijn meest volledige vorm uit? 
 
5. Noem de vier componenten van een strafbaar feit. 
 
6. Wat is een tenlastelegging? 
 
7. In iedere individuele strafzaak moet de rechter de gedraging uit een tenlastelegging 
kwalificeren (art.350 WvSv). Als de rechter een bewezenverklaring niet kan 
kwalificeren, wat zal de uitspraak dan zijn? 
 
8. Wat is het gevolg van het beroepen op een rechtvaardigingsgrond die vervolgens 
aangenomen wordt, met het oog op de wederrechtelijkheid? 
 
9. Noem twee schulduitsluitingsgronden. 
 
10. Welke buitenwettelijke schulduitsluitingsgrond is vastgesteld na het Melk-en-Water-
arrest? 
 
11. Wat impliceert ‘daaraan voorafgane’ krachtens art. 16 Gw en art. 1 lid 1 Sr? 
 
12.  Bij welke interpretatiemethode wordt er gekeken naar de geschiedenis van de 
bepaling in kwestie en waar wordt dan meestal naar gekeken? 
 
13. Leg het verschil uit tussen de systematische interpretatie en de teleologische 
interpretatie? 
 
14. Wat is het verschil tussen een bestanddeel en een element?  
 
15. Wat is het onderscheid tussen een misdrijf en een overtreding en om welke drie 
redenen is dit van belang? 
 
16. Is artikel 450 Sr. een voorbeeld van een commissiedelict of een omissiedelict? 
 
17. Welke causaliteitstheorieën zijn er ontwikkeld als de oplossing van moeilijke 
gevallen? 
 
18. Wat houdt de theorie ‘conditio sine qua non’ in? 
 
Hoofdstuk 3 
 
19. Wat wordt bedoeld met culpoos handelen? 
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20. Als opzet of schuld in de delictsomschrijving is opgenomen zijn het dan objectieve 
of subjectieve bestanddelen? 
 
21. Noem de gradaties van opzet en leg ze kort uit. 
 
22. Net als opzet heeft culpa ook verschillende gradaties. Noem de twee vormen en 
leg ze uit.  
 
23. Kan het woord wederrechtelijk ook in de bepaling zelf besloten zijn, zo ja, in welke 
gevallen? 
 
24.‘Hij die zich met geweld of bedreiging met geweld verzet tegen een ambtenaar 
werkzaam in de rechtmatige uitoefening van zijn bediening, of tegen personen die hem 
daarbij krachtens wettelijke verplichting of op zijn verzoek bijstand verlenen, wordt als 
schuldig aan wederspannigheid gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste een jaar 
of geldboete van de derde categorie’ 
Zit in deze bepaling een voorbeeld van een geobjectiveerd delictsbestanddeel of een 
gesubjectiveerd delictsbestanddeel? 
 
Hoofdstuk 4  
 
25. 
a. de rechter buigt zich over de vragen van art. 350 Sr 
b. de rechter zal het feit moeten kwalificeren 
c. de rechter moet bekijken of het feit de verdachte te verwijten valt 
d. het onderzoek ter terechtzitting 
e. de vraag of het handelen van de verdachte wederrechtelijk is 
f. de rechter stelt zich de vraag of het feit bewezenverklaard kan worden 
Zet de letters in de goede volgorde in processueel perspectief. 
 
26. Wat is het verschil tussen een rechtvaardigingsgrond en een strafuitsluitingsgrond? 
 
27. Noodweer en noodweerexces: de een is een rechtvaardigingsgrond, de ander een 
schulduitsluitingsgrond, wat maakt ze anders?  
 
28. Noem twee schulduitsluitingsgronden en twee rechtvaardigingsgronden inclusief de 
wetsartikelen. 
 
29. Wat houdt de subsidiariteiteis in die in acht moet worden genomen wil er sprake 
zijn van noodweer? 
 

30. Wanneer men een beroep doet op 
noodweer en de proportionaliteiteis is 
geschonden, wat is het alternatief? 
 
 
31. 
 
 
A = Aanval 
V = Verdediging 
De lengte van de balk geeft de duur van 
de aanval en de verdediging aan 
De tijd loopt van links naar rechts 
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Noodweer, noodweerexces (extensief exces) en noodweerexces (taridief exces).  Zet 
de termen bij je juiste plaatje. 
 
32. Wat is het verschil tussen psychische overmacht en overmacht als noodtoestand? 
 
33. Noem de twee ongeschreven strafuitsluitingsgronden en leg ze uit en noem tevens 
de bijbehorende jurisprudentie. 
 
34. ‘Feitelijke dwaling’ - leg deze term uit. 
 
Hoofdstuk 7 
 
35. Vanuit welke 3 uitvalshoeken wordt er gekeken naar de beschreven strafzaak? 
 
36. Wat is het doel van het strafrechtelijke onderzoek? 
 
37. Hoe heet een deskundige die speciaal voor de rechter onderzoek verricht? 
 
38. Waaruit bestaan de meervoudige en enkelvoudige kamers uit? 
 
39. Welke twee instanties worden aangewezen als opsporingsambtenaren? 
 
40. Welke typen alleensprekende rechters kent de rechtbank? 
 
41. Wat is de functie van de advocaat-generaal (AG) ? 
 
42. Welke taken heeft het OM? 
 
43. Wat is een parket, wat voor parketten zijn er? 
 
44. Wat is een procureur-generaal (PG) en waar hebben alle PG’s  samen de leiding 
over? 
 
45. Wat is de functie van reclassering? 
 
46. Wat houdt onschuldpresumptie in? 
 
47. Wat kan men concluderen uit het ‘Hollende-kleurlingarrest’ van het Gerechtshof 
Amsterdam? 
 
48.Noem de rechten van de verdachte en licht ze kort toe. 
 
49. Er zijn situaties waar de verdachte – afhankelijk van de situatie –  al dan niet in 
aanmerking komt van rechtswege, wat zijn de belangrijkste situaties? 
 
50. Wat kan de verdachte doen als hij het onderzoek van de deskundige niet 
vertrouwt? 
 
51. Noem de belangrijkste procesfasen. 
 
52. Het begrip ‘vervolging’ is niet gekoppeld aan de chronologische volgorde van het 
strafproces. Leg uit. 
 
53. Wat zijn de drie bestanddelen van bevoegdheidsverlenende normen en wat is het 
gevolg als er is voldaan aan deze drie bestanddelen? 
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54. Alle handelingen die in het strafproces worden verricht, moeten niet alleen voldoen 
aan de eisen die de wet stelt, maar ook aan de beginselen van de behoorlijke 
procesorde.  
 
Hoofdstuk 9 
 
55. Wat is de taak van het openbaar ministerie? 
 
56. Wat houdt het vervolgingsmonopolie in? 
 
57. Wat is een technisch sepot respectievelijk een beleidssepot? 
 
58. Welke zeven basisvoorwaarden zijn er voor een vervolging? 
 
59. Aan welke belangrijke twee beginselen moet de vervolgingsbeslissing voldoen? 
 
60. Wat zijn de basisvoorwaarden voor een transactie?  
 
61.  Hoe vindt de rechterlijke en de democratische controle bij een vervolgbeslissing 
plaats? 
 
Hoofdstuk 10 
 
62. Wat is het verschil tussen externe en interne openbaarheid bij een terechtzitting? 
 
63. Wat is equality of arms en waar dient het voor? 
 
64. Welke vier dingen gaan er aan de zitting vooraf?  
 
65. Wat houdt het repliek in en wat houdt het dupliek in? 
 
66. Noem vier mogelijke bijzonderheden in de procesgang.  
 
Hoofdstuk 11 
 
67. Wat zijn de vier formele vragen? Licht ze toe. 
 
68. Wat zijn de vier materiële vragen? Licht ze toe. 
 
Hoofdstuk 13 
 
69. Welke vier hoofdstraffen worden onderscheiden? Licht ze kort toe. 
 
70. Wat zijn bijkomende straffen? 
 
71. Welke maatregelen kunnen er genomen worden? Noem er minstens drie.  
 
72. Hoe komt het rechter ertoe om een bepaalde straf op te leggen? 
 
Antwoorden op de oefenvragen 
 



_________________________________________________________Oefenpakket Beginselen Strafrecht 

___________________________________________________________________________________________
Wist je dat je als JoHo lid veel gratis samenvattingen kunt downloaden voor alle grote studies? Log in via JoHo.nl h 

Hoofdstuk 1 
 
1. Noem de doelen van het straffen en wat houden deze in?  
Vergelding en preventie. Het opleggen van een straf zou in de eerste plaats ‘vergolden’ 
moeten worden door het straffen van de dader die een strafbaar feit heeft veroorzaakt 
bij het slachtoffer of de maatschappij als geheel. Dit aspect kan zorgen voor morele 
genoegdoening. De preventiegedachte houdt in dat het opleggen van straf ervoor zou 
moeten zorgen dat minder mensen strafbare feiten plegen. 
 
2. Welke twee vormen van preventie onderscheidt men?  
Speciale en generale preventie. Speciale preventie moet voorkomen dat de dader na 
het overschrijven van een strafrechtelijke norm weer in de fout gaat. Generale 
preventie heeft als uitgangspunt dat ook anderen dan de gestrafte lering trekken uit het 
feit dat er voor het plegen van een strafbaar feit een straf opgelegd kan worden. 
Beiden zijn een afschrikmiddel. 
 
3. Wat is het verschil tussen formeel en materieel strafrecht? 
Het materieel strafrecht bepaalt welk gedrag niet toegestaan is en welke personen 
daarvoor gestraft voor kunnen worden. Ook behoren algemene leerstukken over 
bijvoorbeeld noodweer, poging en medeplichtigheid tot het materiële strafrecht. Het 
formele strafrecht, oftewel strafprocesrecht omvat de regels van het strafproces 
(bijvoorbeeld de bevoegdheden van de politie).   
 
Hoofdstuk 2 
 
4. Waar bestaat de strafbepaling in zijn meest volledige vorm uit? 
Een delictsomschrijving, een kwalificatieaanduiding en een strafbedreiging. 
 
5. Noem de vier componenten van een strafbaar feit. 
een menselijke gedraging; 
die valt binnen de grenzen van een wettelijke delictsomschrijving; 
wederrechtelijkheid is; 
aan schuld te wijten is (verwijtbaarheid). 
 
6. Wat is een tenlastelegging? 
Een processtuk waarin staat beschreven welke gedraging de verdachte, volgens de 
officier van justitie, zou hebben verricht. 
 
7. In iedere individuele strafzaak moet de rechter de gedraging uit een 
tenlastelegging kwalificeren (art.350 WvSv). Als de rechter een 
bewezenverklaring niet kan kwalificeren, wat zal de uitspraak dan zijn? 
De rechter zal de verdachte moeten ontslaan van alle rechtsgevolgen wegens niet 
kwalicifeerbaarheid van het bewezenverklaarde. 
 
8. Wat is het gevolg van het beroepen op een rechtvaardigingsgrond die 
vervolgens aangenomen wordt, met het oog op de wederrechtelijkheid? 
De gedraging is niet wederrechtelijk, waardoor er geen straf mag volgen. (Bijvoorbeeld 
bij noodweer) 
 
9. Noem twee schulduitsluitingsgronden. 
Ontoerekeningsvatbaarheid, psychische overmacht, noodweerexces, onbevoegd 
ambtelijk bevel 
 



_________________________________________________________Oefenpakket Beginselen Strafrecht 

___________________________________________________________________________________________
Wist je dat je als JoHo lid veel gratis samenvattingen kunt downloaden voor alle grote studies? Log in via JoHo.nl i 

10. Welke buitenwettelijke schulduitsluitingsgrond is vastgesteld na het Melk-en-
Water-arrest? 
Afwezigheid van alle schuld (‘geen straf zonder schuld’) 
 
11. Wat impliceert ‘daaraan voorafgane’ krachtens art. 16 Gw en art. 1 lid 1 Sr? 
Het verbod van terugwerkende kracht: alleen gedragingen verricht ná invoering van de 
strafbepaling zijn strafbaar. Alles wat daarvóór is gebeurd valt niet onder de werking 
van de strafbepaling. 
 
12.  Bij welke interpretatiemethode wordt er gekeken naar de geschiedenis van 
de bepaling in kwestie en waar wordt dan meestal naar gekeken? 
De wethistorische interpretatie, er wordt meestal gekeken naar de Memorie van 
Toelichting en naar de Kamerstukken. 
 
13. Leg het verschil uit tussen de systematische interpretatie en de teleologische 
interpretatie? 
Bij de systematische interpretatie wordt de inhoud van de wet bepaald aan de hand 
van de taalkundige betekenis van de woorden in de desbetreffende bepaling. Ook 
wordt er op het zinsverband gelet. Bij de teleologische interpretatie wordt er alleen 
gekeken naar het doel (teleo=doel) van de wetgever. 
 
14. Wat is het verschil tussen een bestanddeel en een element?  
Bestanddelen staan in de Delictsomschrijving (DO), zij zijn de onderdelen waaruit een 
delictsomschrijving is opgebouwd. Elementen staan niet in de DO maar worden 
verondersteld aanwezig te zijn wil er sprake zijn van een delict. Als een persoon 
voldoet aan de bestanddelen, wordt de delictsomschrijving vervuld. Als het gedrag van 
de dader ook nog eens voldoet aan de elementen, heeft de dader een strafbaar feit 
begaan, waar hij gestraft voor kan worden. 
 
15. Wat is het onderscheid tussen een misdrijf en een overtreding en om welke 
drie redenen is dit van belang? 
Het verschil tussen een misdrijf en een overtreding is een kwestie van ernst. Misdrijven 
zijn in het algemeen ernstigere feiten dan overtredingen. Wat betreft het Wetboek van 
Strafrecht: misdrijven staan opgesomd in het tweede boek en overtredingen in het 
derde boek. De redenen die hiervoor van belang zijn: 
- de procesrechtelijke reden: de indeling is van belang voor het bepalen van welke 
rechter bevoegd is om kennis te nemen van de strafzaak 
- een materieelrechtelijk verschilpunt: de poging tot overtreding en medeplichtigheid 
zijn niet strafbaar, poging en medeplichtigheid zijn wel strafbaar in geval van 
misdrijven.  
- toepassing van dwangmiddelen: ingrijpende dwangmiddelen (bijvoorbeeld het 
aftappen van een telefoon), kunnen slechts worden toegepast in geval van verdenking 
van een misdrijf. 
 
16. Is artikel 450 Sr. een voorbeeld van een commissiedelict of een 
omissiedelict? 
Art. 450 Sr. is een omissiedelict, omdat het feit (iemand geen hulp verschaffen), een 
nalaten is. Een feit wat niet wordt gepleegd door een handelen, maar laten is een 
omissiedelict. 
 
17. Welke causaliteitstheorieën zijn er ontwikkeld als de oplossing van moeilijke 
gevallen? 
- Conditio sine que non 
- Causa-proximaleer  
- Voorzienbaarheidsleer 
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18. Wat houdt de theorie ‘conditio sine qua non’ in? 
De theorie heeft als uitgangspunt dat indien het ontbreken van een schakel in de reeks 
der gebeurtenissen het gevolg zou zijn uitgebleven, deze schakel kennelijk onmisbaar 
is en derhalve als oorzaak aan te wijzen is. 
 
Hoofdstuk 3 
 
19. Wat wordt bedoeld met culpoos handelen? 
Met culpoos handelen wordt het niet-opzettelijke, onvoorzichtige handelen bedoeld. 
 
20. Als opzet of schuld in de delictsomschrijving is opgenomen zijn het dan 
objectieve of subjectieve bestanddelen? 
Subjectieve bestanddelen, in dit geval doet het er niet noodzakelijkerwijs toe met welke 
intentie de dader gehandeld heeft. 
 
21. Noem de gradaties van opzet en leg ze kort uit. 
Opzet met bedoeling: de dader weet waar hij mee bezig is en het toebrengen van pijn 
en letsel is ook precies wat bij beoogt (willens en wetens handelen) 
Voorwaardelijk opzet: ook wel opzet met mogelijkheidsbewustzijn en kansopzet: In dit 
geval weet de dader (wetens) dat zijn daad een bepaald gevolg kan hebben en neemt 
dit ook voor lief.  
Opzet met noodzakelijkheidsbewustzijn: De dader heeft een bepaald doel voor ogen, 
maar hij weet dat het noodzakelijk is een bepaald – niet primair beoogd – gevolg in het 
leven te roepen om dat doel te bereiken.  
 
22. Net als opzet heeft culpa ook verschillende gradaties. Noem de twee vormen 
en leg ze uit.  
Bewuste en onbewuste culpa. De bewustheid van de onvoorzichtigheid is het 
onderscheidend criterium. Van bewuste culpa is sprake als de dader zicht realiseert 
dat hij onvoorzichtig bezig. Als de wetenschap betreffende de onvoorzichtigheid niet 
aanwezig is bij de dader, dan is er sprake van onbewuste culpa. 
 
23. Kan het woord wederrechtelijk ook in de bepaling zelf besloten zijn, zo ja, in 
welke gevallen? 
Het woord wederrechtelijk staat soms expliciet in de delictsomschrijving opgenomen, in 
dat geval is het een bestanddeel. Het komt alleen bij culpoze delicten dat de 
wederrechtelijkheid niet in de delictsomschrijving besloten staat, maar in de bepaling 
zelf namelijk in het woord ‘schuld’. 
 
24.‘Hij die zich met geweld of bedreiging met geweld verzet tegen een ambtenaar 
werkzaam in de rechtmatige uitoefening van zijn bediening, of tegen personen 
die hem daarbij krachtens wettelijke verplichting of op zijn verzoek bijstand 
verlenen, wordt als schuldig aan wederspannigheid gestraft met gevangenisstraf 
van ten hoogste een jaar of geldboete van de derde categorie’ 
Zit in deze bepaling een voorbeeld van een geobjectiveerd delictsbestanddeel of 
een gesubjectiveerd delictsbestanddeel? 
Geobjectiveerde bestanddelen zijn bestanddelen die ook als zij tekstueel pas volgen 
na het opzetbestanddeel, het opzet van de dader niet gericht hoeft te zijn. In dit geval 
staat er nergens expliciet het woord ‘opzettelijk’, maar is dit woord ingeblikt in het 
bestanddeel ‘zich met geweld of bedreiging met geweld verzet’. Hier is dus sprake van 
een geobjectiveerd delictsbestanddeel. 
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Hoofdstuk 4 
 
25. D – A – F – B – E – C 
 
26. Wat is het verschil tussen een rechtvaardigingsgrond en een 
strafuitsluitingsgrond? 
Rechtvaardigingsgronden nemen de wederrechtelijkheid weg, strafuitsluitingsgronden 
de verwijtbaar. Wanneer iemand zich geslaagd beroept op een strafuitsluitingsgrond 
leidt dit tot straffeloosheid. De daad wordt geëxcuseerd. Bij een geslaagd beroep op 
een rechtvaardigingsgrond, heeft dit als gevolg dat zijn gedrag – achteraf bezien – niet 
wederrechtelijk was. Hier wordt de dader geëxcuseerd voor zijn daad. 
 
27. Noodweer en noodweerexces: de een is een rechtvaardigingsgrond, de ander 
een schulduitsluitingsgrond, wat maakt ze anders?  
Noodweer is een noodzakelijke verdediging tegen een ogenblikkelijke en 
wederrechtelijke aanranding van lijf, eerbaarheid of goed. Het noodweerexces is een 
overschrijding van de grenzen van die noodzakelijke verdediging ten gevolge van een 
hevige gemoedstoestand die door de aanranding veroorzaakt wordt.  
 
28. Noem twee schulduitsluitingsgronden en twee rechtvaardigingsgronden 
inclusief de wetsartikelen. 
- Rechtvaardigingsgronden: overmacht als noodtoestand (art. 40 Sr) en bevoegd 
ambtelijk bevel (art. 43 lid 1 Sr.) 
- Schulduitsluitingsgronden: onbevoegd ambtelijk beven (art. 43 lid 2 Sr.) 
- Ontoerekeningsvatbaarheid (art. 39 Sr.) 
 
29. Wat houdt de subsidiariteiteis in die in acht moet worden genomen wil er 
sprake zijn van noodweer? 
De subsidiariteiteis houdt in dat indien het mogelijk is zich aan de aanval te onttrekken 
in plaats van zich fysiek te verdedigen, men deze weg moet bewandelen. De 
verdediging moet in die zin daadwerkelijk noodzakelijk zijn.  
 
30. Wanneer men een beroep doet op noodweer en de proportionaliteiteis is 
geschonden, wat is het alternatief? 
Wanneer de proportionaliteiteis is geschonden is een beroep op noodweerexces 
mogelijk.  De belangen die geschonden worden met de verdediging zijn dan veel groter 
dan de belangen die worden gered door de verdedigingshandeling. Noodweerexces 
verontschuldigt diegene die zich in een noodweersituatie disproportioneel verdedigt. 
 
31. Plaatje 1: Noodweerexces (extensief exces): De aanval begint, de verdediging 
begint vrijwel direct daarna, de verdediging is disproportioneel, omdat de verdediging 
voortduurt terwijl de aanval allang is afgelopen 
Plaatje 2: Noodweerexces (taridief exces): De aanval begint, maar is geëindigd op het 
moment dat de verdediging begint.  
Plaatje 3: Noodweer: De aanval begint, de verdediging vrijwel direct daarna. De 
verdediging is proportioneel. De aanval stopt en vrijwel direct stopt de verdediging. 
 
32. Wat is het verschil tussen psychische overmacht en overmacht als 
noodtoestand? 
Bij psychische overmacht moet er sprake zijn van een van buiten komende drang 
waaraan redelijkerwijs geen weerstand kan worden geboden. De persoon in kwestie is 
dan ‘gedrongen’ tot een strafbaar handelen. Bij overmacht als noodtoestand doet zich 
een situatie voor waarin een mens een keuze moet maken tussen twee conflicterende 
plichten: enerzijds de plicht om de strafwet na te leven en anderzijds een 
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zwaarwegende maatschappelijke plicht. Anders dan bij psychische overmacht, waar de 
externe factor de vrije wilsvorming belemmert, wordt bij overmacht als noodtoestand de 
wet overtreden als gevolg van een bepaalde belangenafweging. 
  
33. Noem de twee ongeschreven strafuitsluitingsgronden en leg ze uit en noem 
tevens de bijbehorende jurisprudentie. 
Afwezigheid van alle schuld(AVAS): AVAS komt in de meeste gevallen neer op een 
verontschuldigbare dwaling: de dader heeft niets geweten en behoefde ook niets te 
weten. De Hoge Raad heeft AVAS geaccepteerd in het Melk-en-Waterarrest.  
Ontbreken van materiële wederrechtelijkheid: door het plegen van een strafbaar feit 
wordt het onderliggende rechtsgoed dat die strafbepaling beoogt te beschermen 
gediend. Het enige arrest die een beroep op deze strafuitsluitingsgrond heeft 
doorstaan is het Veeartsarrest.  
 
34. ‘Feitelijke dwaling’ - leg deze term uit. 
Een persoon die te goeder trouw een bepaalde handeling verricht en daardoor 
dwaalde is verontschuldigbaar. Feitelijke dwaling houdt in dat in zulke gevallen er 
wordt gedwaald omtrent wat feitelijk juist is. 
 
Hoofdstuk 7 
 
35. Vanuit welke 3 uitvalshoeken wordt er gekeken naar de beschreven 
strafzaak? 
- Welke personen en instanties spelen een rol bij het strafproces? 
- Uit welke fasen bestaat het strafproces? 
- Op welke manier mogen de strafrechtelijke overheidsorganen optreden? 
 
36. Wat is het doel van het strafrechtelijke onderzoek? 
Het belangrijkste doel van het strafrechtelijk onderzoek is het achterhalen wat er 
precies is gebeurd wanneer het vermoeden bestaat dat een strafbaar feit heeft 
plaatsgevonden. 
 
37. Hoe heet een deskundige die speciaal voor de rechter onderzoek verricht? 
Een forensische deskundige 
 
38. Waaruit bestaan de meervoudige en enkelvoudige kamers uit? 
De meervoudige kamers bestaan uit drie rechters, waarvan er één voorzitter is. Zij 
oordelen alleen over de meer ingewikkelde en ernstige strafzaken. De enkelvoudige 
kamer behandelt de eenvoudigere en lichtere strafzaken. 
 
39. Welke twee instanties worden aangewezen als opsporingsambtenaren? 
De politie (art. 141 en 142 Sv) en het openbaar ministerie 
 
40. Welke typen alleensprekende rechters kent de rechtbank? 
- de kantonrechter (art. 382 Sv): deze oordeelt over de meeste overtredingen 
- de politierechter (art. 368 Sv): deze berecht eenvoudige misdrijven 
- de kinderrechter: deze behandelt zaken met minderjarige verdachten 
 
41. Wat is de functie van de advocaat-generaal (AG)? 
De AG heeft een adviserende functie: zij geven hun visie op de zaken die aan de Hoge 
Raad worden voorgelegd. Deze worden ‘conclusies’ genoemd. Deze worden 
opgenomen als bijlagen bij arresten van de Hoge Raad. 
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42. Welke taken heeft het OM? 
- verzamelen van voldoende belastend materiaal; 
- het OM neemt de beslissing om een zaak aan de rechter voor te leggen (art. 9 Sv); 
- opsporingsambtenaar; 
- verantwoordelijkheid hebben over het opsporingsonderzoek; 
- de tenuitvoerlegging van rechtelijke uitspraken (art. 553 Sv). 
 
43. Wat is een parket, wat voor parketten zijn er? 
Het bureau van het openbaar ministerie bij een arrondissement. Bij de rechtbank wordt 
er gesproken van een arrondissementsparket en bij het gerechtshof een 
ressortspakket. Voor de aanpak van (internationaal) georganiseerde criminaliteit 
bestaat het landelijk parket en voor de opsporing en vervolging van milieudelicten, 
economische delicten en fraude bestaat het functioneel parket.   
 
44. Wat is een procureur-generaal (PG) en waar hebben alle PG’s  samen de 
leiding over? 
Een procureur-generaal is het hoofd van de advocaten-generaal bij de Hoge Raad, het 
college van PG’s heeft de leiding over het gehele openbaar ministerie.  
 
45. Wat is de functie van reclassering? 
- betrokken zijn bij de ontwikkeling en de organisatie van taakstraffen en kan – 
wanneer de rechter dat heeft bepaald – aanwijzingen geven waaraan veroordeelden 
zich moeten houden die voorwaardelijk veroordeeld zijn; 
- het voorlichting geven aan de rechter over de persoon van de verdachte en de 
sociale omgeving van de verdachte; 
- het bieden van steun en hulp aan veroordeelden. 
 
46. Wat houdt onschuldpresumptie in? 
Onschuldpresumptie houdt in dat de vermoedelijke dader toch voor onschuldig 
gehouden wordt totdat het tegendeel bewezen is. 
 
47. Wat kan men concluderen uit het ‘Hollende-kleurlingarrest’ van het 
Gerechtshof Amsterdam? 
Een man die een drugszaak uitliep met zijn hand in zijn linkerhand die door de politie 
aangehouden, gefouilleerd (waar hij ook nog eens voor wederspannigheid vervolg 
werd) en betrapt werd op het houden van heroïne was achteraf geen verdachte in de 
zin van art. 27 Sv. en werd dus vrijgesproken van wederspannigheid en van het in bezit 
hebben van heroïne, omdat dit bewijs onrechtmatig was verkregen. Hieruit volgt de 
conclusie dat het onderscheid tussen verdachte en niet-verdachte personen niet altijd 
eenvoudig is.  
 
48.Noem de rechten van de verdachte en licht ze kort toe. 
- Het zwijgrecht: de verdachte is tijdens een verhoor niet verplicht tijdens een verhoor 
te antwoorden op vragen die hem worden gesteld (art. 29 Sv);  
- Het recht op bijstand: de verdachte heeft recht op bijstand door een raadsman (art. 28 
Sv);  
- Het recht op inzage in processtukken: de verdachte heeft het recht kennis te nemen 
van de processtukken die op zijn zaak betrekking hebben.  
 
49. Er zijn situaties waar de verdachte – afhankelijk van de situatie –  al dan niet 
in aanmerking komt van rechtswege, wat zijn de belangrijkste situaties? 
- De verdachte is niet van zijn vrijheid beroofd (de verdachte kan wel verzoeken om 
een toegevoegde raadsman, op eigen kosten) 
- De verdachte wordt door de politie opgehouden voor onderzoek: de rechtsbijstand 
houdt in dat de verdachte voorafgaand aan het politieverhoor met zijn raadsman moet 
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kunnen overleggen, maar de verdachte hoeft hem niet toe te laten bij het verhoor 
-De verdachte is in verzekering gesteld: wanneer de verdachte hierop prijs stelt, krijgt 
hij bijstand van een advocaat, die wordt aangewezen door het bureau 
rechtsbijstandvoorziening. 
 
50. Wat kan de verdachte doen als hij het onderzoek van de deskundige niet 
vertrouwt? 
De verdachte heeft soms het recht om tegenonderzoek uit te laten voeren (art. 150a lid 
3 Sv). 
 
51. Noem de belangrijkste procesfasen. 
- opsporingsonderzoek; 
- onderzoek ter terechtzitting; 
- beraadslaging en uitspraak;  
- rechtsmiddelen; 
- tenuitvoerlegging. 
 
52. Het begrip ‘vervolging’ is niet gekoppeld aan de chronologische volgorde van 
het strafproces. Leg uit. 
Er kan ook sprake zijn van vervolging wanneer een verdachte tijdens het 
opsporingsonderzoek in bewaring wordt gesteld, maar ook wanneer de zaak in hoger 
beroep door een rechter wordt behandeld.  
 
 
53. Wat zijn de drie bestanddelen van bevoegdheidsverlenende normen en wat is 
het gevolg als er is voldaan aan deze drie bestanddelen? 
- de handeling (welke handeling mag verricht worden?) 
- de bevoegde(door wie mag de handeling worden verricht?) 
- de bevoegdheidsvoorwaarden (onder welke voorwaarden is de bevoegde gerechtigd 
de handeling te verrichten?) 
Als aan deze drie bestanddelen is voldaan aan de in een wetsbepaling genoemde 
voorwaarden, is hij gerechtigd de in die bepaling genoemde handeling te verrichten.  
 
54. Alle handelingen die in het strafproces worden verricht, moeten niet alleen 
voldoen aan de eisen die de wet stelt, maar ook aan de beginselen van de 
behoorlijke procesorde.  
- beginsel van redelijke en billijke belangenafweging: hierbij moet voldaan zijn aan de 
eisen van subsidiariteit en proportionaliteit 
- beginsel van zuiverheid van oogmerk: bevoegdheden mogen niet gebruikt worden 
voor een andel doel dan waarvoor ze gegeven zijn 
- vertrouwensbeginsel 
- gelijkheidsbeginsel  
 
Hoofdstuk 9 
 
55. Wat is de taak van het openbaar ministerie? 
Het OM regelt de strafrechtelijke handhaving van de rechtsorde en andere wettelijke 
taken zoals het opsporen en vervolgen van strafbare feiten en het uitvoeren van 
straffen. 
 
56. Wat houdt het vervolgingsmonopolie in? 
Dit is een alleenrecht van het openbaar ministerie om strafvervolgingen in te kunnen 
stellen. Een officier van justitie bepaalt of iemand een dagvaarding krijgt. Omdat 
niemand anders dit mag doen is het een monopolie. Een privaatrechtelijke kwestie kan 
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wel tussen twee burgers plaatsvinden en in dat geval mogen zij elkaar dagvaarden. 
Strafrechters hebben verder geen invloed op de vervolging.  
 
57. Wat is een technisch sepot respectievelijk een beleidssepot? 
Bij een sepot beslist de officier van justitie om bij een individuele strafzaak de 
vervolging te stoppen. Een technisch sepot houdt in dat de vervolging gestopt wordt 
omdat er een tekort aan bewijs in waardoor de rechter de verdachte niet kan 
veroordelen. Een beleidssepot houdt in dat de officier van justitie een zaak seponeert 
maar niet omdat dat technisch gezien niet zou kunnen, maar omdat men om 
beleidsmatige redenen de vervolging stopt. Zo’n reden kan zijn dat het delict niet 
ernstig genoeg is. 
 
58. Welke zeven basisvoorwaarden zijn er voor een vervolging? 
- Rechtsmacht: er zijn artikelen waarin staat in welke gevallen de Nederlandse 

strafwet van toepassing is op een gepleegd strafbaar feit. De artikelen waar dit in 
staat zijn artikel 2 t/m 8 van het Wetboek van Strafrecht.  

- Leeftijd: er is een minimumleeftijd namelijk 12 jaar. 
- Verjaring van het vervolgingsrecht: de termijn van verjaring begint op de dag nadat 

het feit is gepleegd. De lengte van de verjaring is geregeld in art. 70 Sr. 
- Overlijden van de verdachte 
- Klacht: sommige delicten zijn alleen vervolgbaar als er een klacht is ingediend 
- Immuniteit van overheidsorganen: strafbare feiten kunnen gepleegd worden door 

gewone personen maar ook door rechtspersonen, het hoeft dus niet alleen te gaan 
om een ‘echt’ mens maar kan ook een bedrijf betreffen. 

- Ne bis in idem: niemand mag twee keer voor het zelfde feit worden vervolgd 
 
59. Aan welke belangrijke twee beginselen moet de vervolgingsbeslissing 
voldoen? 
Ten eerste moet zijn voldaan aan het gelijkheidsbeginsel. Het OM en de politie hebben 
een beperkt budget en aantal mensen, dus er is bijna altijd wel sprake van enige 
ongelijkheid in opsporing en vervolging. Dit is nog geen schending van het 
gelijkheidsbeginsel. Het wordt wel schending als er een ongerechtvaardigd verschil is 
tussen verschillende gevallen. Ten tweede het vertrouwensbeginsel. Als een verdachte 
een bepaalde verwachting heeft gekregen van iets wat de officier van justitie heeft 
gezegd, moet hier ook aan worden voldaan. Anders wordt het vertrouwensbeginsel 
geschonden. 
 
60. Wat zijn de basisvoorwaarden voor een transactie?  
- een transactie geldt alleen als de verdachte niet meer dan zes jaar gevangenisstraf 

kan krijgen 
- het mag alleen door de officier aan de verdachte worden aangeboden als de zaak 

haalbaar is 
- het is alleen toegestaan bij een beleidssepot, niet bij een technisch sepot 
 
61.  Hoe vindt de rechterlijke en de democratische controle bij een 
vervolgbeslissing plaats? 
Rechterlijke controle vindt plaats doordat er een bezwaarschriftprocedure moet zijn 
tegen een dagvaarding. De bedoeling hiervan is dat de verdachte beschermd wordt 
tegen een onjuiste vervolgingsbeslissing . Bij democratische controle wordt er op gelet 
dat de politiek zich niet met persoonlijke strafdossiers kan bemoeien, de minister van 
Justitie kan dit enkel doen in het geval van de individuele aanwijzingsbevoegdheid.  
 
Hoofdstuk 10 
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62. Wat is het verschil tussen externe en interne openbaarheid bij een 
terechtzitting? 
Bij externe openbaarheid mag het publiek zittingen bijwonen. Interne openbaarheid 
houdt in dat alle deelnemers aan het proces inzage krijgen over alle informatie uit het 
dossier. 
 
63. Wat is equality of arms en waar dient het voor? 
De verdachte staat in zekere zin op gelijke voet met de officier van justitie, er is dus 
sprake van een zekere processuele gelijkheid. Een voorbeeld hiervan is dat de 
verdachte ook zelf getuigen mag opgeven. Deze term is om de verdachte ook de 
mogelijkheid te geven om deel te nemen aan het proces. 
 
64. Welke vier dingen gaan er aan de zitting vooraf?  
- de dagvaarding: een schriftelijke mededeling aan de verdachte waarin staat dat hij 

terecht moet staan voor de strafrechter 
- de tenlastelegging: een juridische beschrijving waarin de gedraging van de 

verdachte is neergelegd 
- de verdediging: de advocaat bereidt zich voor op de zitting door het bestuderen van 

het delict en de bijbehorende informatie 
- de rechters: de rechters hebben niets met de zaak te maken gehad, zij hebben 

enkel de dossiers doorgenomen 
 
65. Wat houdt het repliek in en wat houdt het dupliek in? 
In het repliek kan de officier van justitie reageren op het pleidooi van de verdediging. 
Het repliek is niet verplicht. In het dupliek kan de advocaat hier weer op reageren 
 
66. Noem vier mogelijke bijzonderheden in de procesgang.  
- preliminaire verweren 
- onderbreking van de zitting 
- getuigen ter terechtzitting 
- wijziging van de tenlastelegging 
- afwezigheid van de verdachte 
- benadeelde partij 
- spreekrecht van slachtoffers 
 
Hoofdstuk 11 
 
67. Wat zijn de vier formele vragen? Licht ze toe. 

- Is de dagvaarding geldig? : De dagvaarding moet aan een paar voorwaarden 
voldoen.  Er zijn de zogenoemde betekeningsvoorschriften, die ervoor moeten 
zorgen dat de verdachte van de hele zaak op de hoogte is en zich voor kan 
bereiden op de verdediging. De dagvaarding moet via art 585 e.v. Sv worden 
uitgereikt. Deze uitreiking heeft een officiële benaming;  ‘de akte van uitreiking’. 
Zonder akte is de dagvaarding nietig. Naast de betekeningsvoorschriften stelt 
art. 261 Sv ook nog eisen. Daar staan de eisen voor een juiste tenlastelegging. 
Deze eisen zijn op rij: een duidelijke omschrijving van het gepleegde feit, 
vermelding van de tijd waarop de handeling plaatsvond, vermelding van de 
plaats waar de handeling plaatsvond, vermelding van het artikelnummer waar 
de tenlastelegging over gaat en als laatst een concretisering van de feiten.  

- Is de rechter bevoegd? : Om dit te beantwoorden wordt naar de absolute en de 
relatieve competentie van de rechter gekeken. De absolute competentie houdt 
in bij wélk soort rechter de zaak moet worden aangebracht. De relatieve 
competentie houdt in wáár de zaak moet worden aangebracht.  
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- Is de officier van justitie ontvankelijk? : In de wet staan bepalingen waardoor de 
officier van justitie niet-ontvankelijk meer is. Daarnaast kan hij door schending 
van de beginselen van een behoorlijke procesorde niet-ontvankelijk verklaard 
worden.  

- Is er reden tot schorsing der vervolging? : Deze redenen staan in art. 278 lid 4 
en art. 316 Sv. Het komt niet veel voor. 

 
68. Wat zijn de vier materiële vragen? Licht ze toe. 

- Is de tenlastegelegde gedraging bewezen? : Het gaat erom of het 
tenlastegelegde feit heeft plaatsgevonden, niet wát er heeft plaatsgevonden. 
Als de tenlastelegging niet klopt met wat er in de rechtbank besproken wordt is 
de rechter verplicht om de verdachte vrij te spreken. 

- Is het feit strafbaar? : De rechter moet hiervoor eerst het gepleegde feit juridisch 
kwalificeren. Het moet dus op een wetsartikel terug te voeren zijn. En het moet 
daarbij gelijk wederrechtelijk zijn. Deze wederrechtelijkheid kan weggenomen 
worden door een rechtvaardigheidsgrond. 

- Is de dader strafbaar? : Het ten laste gelegde feit moet wel door de schuld van 
de verdachte zijn begaan. Door een schulduitsluitingsgrond is de dader dus niet 
strafbaar. 

- Welke straf is van toepassing? : De uitleg van deze vraag behoort niet tot de 
leerstof van dit blok. 

 
69. Welke vier hoofdstraffen worden onderscheiden? Licht ze kort toe. 

- Gevangenisstraf: de vrijheidsstraf voor het plegen van een misdrijf. 
- Hechtenis: de vrijheidsstraf voor het plegen van een overtreding; maximaal een 

jaar. 
- Taakstraf: dit geldt voor alle delicten tenzij in de wet staat dat bij een bepaalde 

overtreding de maximaal te behalen straf een geldboete is. De taken 
verschillen, maar er wordt altijd gezocht naar een taak die gericht is op het 
publieke belang. Ook bestaat er taakstraf in de vorm van leerstraf.  

- Geldboete: de veroordeelde moet een bepaald bedrag binnen een bepaalde tijd 
betalen aan de Staat. Het algemene strafminimum is €3,-. Er zijn zes 
categorieën. Als die geldboete niet kan worden voldaan, kan de rechter een 
vervangende hechtenis vaststellen. Voor iedere €25,- is er dan één dag 
hechtenis.  
 

70. Wat zijn bijkomende straffen? 
Bijkomende straffen worden zowel naast als apart van een hoofdstraf opgelegd. Een 
verbeurdverklaring is zo’n bijkomende straf. Het is een vermogensstraf. In art 33a Sr 
staan de voorwerpen die ingenomen(of verbeurdverklaard) kunnen worden. Over het 
algemeen zijn deze voorwerpen in beslag genomen, maar dit hoeft niet perse.  Naast 
verbeurdverklaring kan er ook een omzetting van rechten plaatsvinden. Hierbij wordt 
het recht tot uitoefening van een ambt of beroep (tijdelijk of levenslang) ontnomen. Als 
laatste bijkomende straf kan een rechterlijke uitspraak openbaar gemaakt worden. 
 
71. Welke maatregelen kunnen er genomen worden? Noem er minstens drie.  

- Plaatsing in een psychiatrische inrichting; als de dader ontoerekeningsvatbaar 
is, kan hij niet veroordeeld worden. Dan moet de dader óf naar een 
psychiatrisch ziekenhuis of hij krijgt TBS. De rechter moet voor de beoordeling 
van ontoerekeningsvatbaarheid vertrouwen op de deskundigen.  

- Onttrekking aan het verkeer; voorwerpen die niet door een 
verbeurdverklaring in bezit worden genomen maar die de dader tóch niet 
terugkrijgt. Deze voorwerpen zijn van zodanige aard dat het ongecontroleerde 
bezit ervan in strijd is met de wet of het algemeen belang.  
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- Ontneming wederrechtelijk verkregen voordeel; als een verdachte na het 
proces toch profiteert van de eerder door hem gepleegde handelingen wordt dit 
hem ook afgenomen.  

- Schadevergoedingsmaatregel; ondanks dat de dader een straf krijgt, heeft het 
slachtoffer toch last van schade. De rechter kan dan een 
schadevergoedingsmaatregel instellen. Naast materiële schade kan ook 
immateriële schade vergoed worden.  

- TBS; dit staat voor ‘terbeschikkingstelling’. Er zijn twee soorten TBS, met 
dwangverpleging en zonder dwangverpleging. Dwangverpleging wordt bevolen 
als de veroordeelde een gevaar is voor anderen.  De veroordeelde zal in een 
speciale inrichting worden opgenomen. TBS kan ook samen met een 
gevangenisstraf gaan. 

- Plaatsing in een inrichting voor stelselmatige daders; Er zijn veelplegers die 
geen hele zware delicten plegen waarvoor ze dus ook geen lange straf krijgen. 
Deze maatregel zorgt ervoor dat deze veelplegers bij elkaar in een inrichting 
zitten waarbij ze een programma volgen om hun gedrag te beïnvloeden. 
Werken ze niet mee, worden ze toch als gedetineerde behandeld. 

 
72. Hoe komt het rechter ertoe om een bepaalde straf op te leggen? 
Eerst kijkt de rechter of hij een straf kan opleggen. Hij hoeft dat namelijk niet perse te 
doen. Als hij er wel voor kiest een straf op te leggen, moet hij kijken naar welke soort 
straf dat moet zijn. Hiervoor is hij gebonden aan de wet. Daarnaast is het ook 
belangrijk om een proportionele straf te kiezen. Factoren als het type strafbare feit, de 
mate van verwijtbaarheid en de houding van de verdachte kunnen hier aan 
meewerken. De rechter bepaalt ook de soort straf aan de hand van algemene 
richtlijnen. Nadat hij heeft gekeken naar de soort straf, moet ook de strafmaat bepaald 
worden. Ook hier spelen zowel het legaliteitsbeginsel als het proportionaliteitsbeginsel 
een rol. Is het een eendaadse of een meerdaadse samenloop van strafbare feiten. De 
rechter houdt  ook rekening met feiten die de officier van justitie heeft toegevoegd(‘ad 
informandum’) en met de financiële situatie, de draagkracht, van de verdachte. Als 
laatst moet de rechter motiveren waarom hij deze straf oplegt. 
Als de straf dan eenmaal bepaald is kan deze nog voorwaardelijk opgelegd worden, 
omdat er eerst nog andere maatregelingen vervuld moeten worden. In deze proeftijd 
moet de veroordeelde zich aan bepaalde voorwaarden houden. Dit heet 
sanctiemodaliteit.  
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Oefententamen 2 
 
Deel A   Casus Autokraak  
 
Deel I 
Sinds 11 november 2009 is er in Utrecht een politiecampagne die burgers oproept 112 
te bellen bij een dreigende autokraak. Deze campagne is ingesteld omdat er in Utrecht 
veel autokraken worden gepleegd. De politie maakt burgers door middel van posters, 
radiospots en een website attent op vier concrete signalen die vooraf kunnen gaan aan 
een autokraak: 
 
Signaal 1- Gluren in een rij auto’s 
Signaal 2- Op de uitkijk staan 
Signaal 3- Paar keer terugkomen 
Signaal 4- Lang rond een auto hangen 
 
De gepensioneerde boekhouder Mohammed is via verschillende kanalen bekend 
geraakt met ‘de vier signalen’. Als hij op een avond een man ziet kijken in vijf auto’s die 
in een rij voor zijn flat staan geparkeerd, aarzelt hij geen moment en belt onmiddellijk 
112. In een kort telefoongesprek verzekert de medewerkster van de alarmcentrale 
Mohammed dat de politie eraan komt.  
 Maar Mohammed wil de man zelf in de gaten houden en loopt de trap af naar de 
centrale hal van zijn flat. Vanachter een pilaar slaat Mohammed de man gade. Hij ziet 
dat de man een hamer tevoorschijn haalt uit een rugzak en met die hamer het zijraam 
van een auto inslaat. Op dat moment beseft Mohammed dat de politie te laat zal 
komen en dat hij zelf tot actie moet overgaan. Met bonkend hart rent hij de hal uit.  
 Buiten aangekomen ziet Mohammed duidelijk dat de man iets uit de auto grist en in 
zijn jaszak stopt. Vervolgens zet de man het op een lopen. Mohammed rent achter 
hem aan, grijpt hem stevig vast en houdt hem aan wegens diefstal met braak (art. 311 
lid 1 sub 5 Sr). 
 
Beantwoord de volgende vragen gemotiveerd aan de hand van de relevante 
wetgeving, literatuur en jurisprudentie. 
 
Vraag 1 
Is deze aanhouding van de man door Mohammed rechtmatig? (20 punten) 
 
Deel II 
Omdat Mohammed heeft gezien dat de man iets in zijn jaszak stopte, besluit hij te 
onderzoeken wat de man in zijn kleding heeft weggestoken. Mohammed maakt de 
jaszak van de man open en haalt er een gloednieuwe TomTom (een navigatiesysteem) 
uit. 
 
Ga er bij de bespreking van de volgende vraag van uit dat de man rechtmatig is 
aangehouden. 
 
Vraag 2 
Was Mohammed bevoegd de man te fouilleren ter inbeslagneming? (10 punten) 

 
Deel III 
Mohammed blijft de man vasthouden totdat twee politieagenten arriveren. Mohammed 
overhandigt één van hen de TomTom en zegt tegen de politieagent dat hij deze 
TomTom zojuist heeft aangetroffen in de jaszak van de man. De man staat er 
verdwaasd bij en zegt geen woord. De politieagent doorbreekt de stilte door de man te 
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vragen: “Heeft u deze TomTom soms gestolen en wat bent u van plan om met dit 
apparaat te gaan doen?” 
 
Vraag 3  
Schendt de politieagent een rechtsregel door de man meteen deze vragen te stellen? 
(10 punten) 
 
Deel IV 
Helaas is Mohammed één van de weinige inwoners van Utrecht die naar aanleiding 
van de politiecampagne tot actie overgaat. Omdat de campagne weinig effect heeft en 
er nog steeds veel autokraken worden gepleegd in Utrecht, stelt het Utrechtse College 
van Burgemeester en Wethouders voor om in 2011 aan Hoofdstuk 2, Afdeling 1 § 6 
van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) Utrecht een nieuw artikel toe te 
voegen. Dit artikel zal luiden:  
 
“Artikel 1 lid 1 a. Het is verboden zich verdacht alleen of samen met anderen op de 
openbare weg op te houden in de buurt van geparkeerde auto’s of in de buurt van 
geparkeerde auto’s heen en weer te lopen.”  
 
Vraag 4 
Is dit artikel in strijd met het legaliteitsbeginsel? (10 punten) 

Deel B  Open vragen over de studiestof 
(maximaal 50 punten) 
 
Vraag 1 
Het Nederlandse strafrecht is te kenschetsen als daadstrafrecht en schuldstrafrecht. 
Leg uit wat met beide begrippen wordt bedoeld. (10 punten) 
 
Vraag 2 
Het Porsche-arrest (HR 15 oktober 1996, NJ 1997, 199) en het Spookrijderarrest (HR 5 
december 2006, NJ 2006, 663) betreffen beide de grens tussen voorwaardelijk opzet 
en bewuste schuld. 
a) Wat is het verschil tussen voorwaardelijk opzet en bewuste schuld? (5 punten) 
b) Waarom werd opzet in het Spookrijderarrest aanwezig geacht en in het Porsche-

arrest niet? (10 punten) 
 
Vraag 3 
Indien de officier van justitie heeft besloten een verdachte te vervolgen voor één of 
meer strafbare feiten moet hij bepalen welke feiten hij ten laste legt en hoe hij dat doet. 
In dit verband kan de officier van justitie kiezen voor verschillende soorten van 
tenlasteleggingen. Deze keuze voor een bepaalde tenlastelegging is mede ingegeven 
door de inschatting van de officier van justitie over hoe de rechter zal oordelen over het 
ten laste gelegde en of een veroordeling mogelijk is. Noem ten minste twee soorten 
van tenlasteleggingen en leg uit wat deze inhouden. (10 punten) 
 
Vraag 4 
Stelling: Uit het arrest ‘Detentie van een blinde’ (HR 26 november 2002, NJ 2003, 86) 
blijkt dat een blind persoon geen detentie kan ondergaan.  
Geef gemotiveerd aan of deze stelling juist of onjuist is. (10 punten) 
 
Vraag 5 
Kees-Jan ligt al jaren overhoop met zijn buurman over de erfafscheiding. Op een dag 
ziet hij dat zijn buurman de dure planten die tegen de rand van de erfafscheiding staan 
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uit Kees-Jans tuin haalt en in de kliko gooit. Kees-Jan wordt woest, loopt op de 
buurman af en geeft hem een paar rake klappen. 
 Kees-Jan wordt vervolgd en hem wordt mishandeling (art. 300 lid 1 Sr) ten laste 
gelegd. Ter terechtzitting doet Kees-Jan een beroep op psychische overmacht, een 
schulduitsluitingsgrond. 
 
Stel, de rechter aanvaardt het verweer van Kees-Jan. Tot welke einduitspraak dient de 
rechter te komen? (5 punten) 
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Antwoorden oefententamen 2 
 
Vraag 1 
Is deze aanhouding van de man door Mohammed rechtmatig? (20 punten) 
 
Modelantwoord 
De aanhouding is geregeld in de artikelen 53 en 54 Sv. In casu is art. 53 Sv van 
toepassing, omdat er sprake is van aanhouding bij ontdekking op heterdaad. Op grond 
van art. 128 Sv is er sprake van ontdekking op heterdaad ‘wanneer het strafbare feit 
ontdekt wordt, terwijl het wordt begaan of terstond nadat het is begaan.’  
 Hier is sprake van aanhouding bij ontdekking op heterdaad, omdat Mohammed ziet 
hoe de man het autoraam inslaat, iets uit de auto grist en dat in zijn jaszak stopt. 
Mohammed houdt hem onmiddellijk aan nadat het strafbare feit wordt ontdekt.  
 Op grond van art. 53 Sv is in geval van ontdekking op heterdaad ‘een ieder’ 
bevoegd een verdachte aan te houden. Deze bevoegdheid is niet beperkt verleend aan 
specifieke functionarissen, maar kan ook door een burger worden uitgeoefend. 
Mohammed was dus bevoegd de man aan te houden. 

Voor een rechtmatige aanhouding is vereist dat de aangehouden persoon 
verdachte is in de zin van art. 27 lid 1 Sv. De man moet dus zijn aan te merken als een 
persoon ten aanzien van wie uit feiten en omstandigheden een redelijk vermoeden van 
schuld aan een strafbaar feit voortvloeit (vgl. ook Hof Amsterdam 3 juni 1977, NJ 1978, 
601 (Hollende kleurling)). Dit in het eerste lid van art. 27 Sv vastgelegde ‘materiële’ 
criterium ter beantwoording van de vraag of een persoon kan worden aangemerkt als 
een verdachte, kan worden onderscheiden in drie deelcriteria: de verdenking moet 
objectiveerbaar, concretiseerbaar en individualiseerbaar zijn.  

Onder de ‘objectiveerbaarheid’ van de verdenking wordt verstaan dat het niet mag 
gaan om een louter subjectief vermoeden van schuld aan een strafbaar feit, maar een 
vermoeden dat ‘redelijk’ is. Dat houdt in dat op grond van de concrete feiten en 
omstandigheden ook voor een eventuele andere waarnemer (een ‘objectieve derde’ of 
normaal denkend mens) redelijkerwijs een verdenking zou zijn gerezen. In casu heeft 
Mohammed gezien hoe de man het autoraam insloeg, iets uit de auto griste en in zijn 
jaszak stopte. Dit zijn feiten en omstandigheden op grond waarvan een objectieve 
derde ook een ‘redelijk’ vermoeden van schuld aan enig strafbaar feit zou baseren.  
 Met de concretiseerbaarheid van de verdenking wordt bedoeld dat de gerezen 
verdenking op een bepaald strafbaar feit betrekking moet hebben. In casu is duidelijk 
dat de verdenking rijst ten aanzien van diefstal met braak, hetgeen strafbaar is gesteld 
in artikel 311 lid 1 sub 5 Sr. De man heeft het raam van de auto open ‘gebroken’ en 
een voorwerp uit de auto weggenomen door iets uit de auto te pakken en in zijn jaszak 
te steken.  

Onder individualiseerbaarheid van de verdenking wordt verstaan dat een specifieke 
persoon moet kunnen worden aangewezen waarop de verdenking betrekking heeft. In 
casu is dit de man die Mohammed heeft gade geslagen terwijl hij een auto openbrak 
en er iets uit wegnam. 

Als laatste voorwaarde geldt dat ingeval van aanhouding door een burger de 
aangehoudene onverwijld moet worden overgedragen aan een opsporingsambtenaar 
die er vervolgens voor moet zorgen dat de aangehouden verdachte wordt voorgeleid 
aan de (hulp)officier van justitie, artikel 53 lid 4 Sv. Mohammed heeft 112 gebeld, 
gehoord dat de politie er aan komt en besluit de man aan te houden omdat hij beseft 
dat de politie te laat zal komen. Daaruit spreekt de bedoeling om de man na 
aanhouding over te dragen aan de politie.  

Nu aan alle vereisten van artikel 53 Sv is voldaan, is de aanhouding van de man 
door Mohammed rechtmatig. 

 
Vindplaatsen: 
Hof Amsterdam 3 juni 1977, NJ 1978, 601 (Hollende kleurling). 
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Kronenberg & De Wilde, § 7.3.2, p. 142-145 en § 8.3.3, p. 170. 
 

NB: Ook relevant kan zijn of de manier waarop Mohammed de aanhouding heeft 
verricht noodzakelijk (beginsel van subsidiariteit) en proportioneel was. De casus geeft  
geen aanleiding tot bespreking van deze twee beginselen omdat Mohammed de man 
enkel ‘stevig’ heeft vastgegrepen en heeft vastgehouden. Uit de casus blijkt niet dat 
Mohammed de man op een andere manier had kunnen en moeten aanhouden; er is 
derhalve geen sprake van disproportioneel handelen. In redelijkheid kan niet worden 
verwacht dat een andere vorm had kunnen volstaan; een mondelinge mededeling van 
de nog niet aangehouden wegrennende man zou naar alle waarschijnlijkheid niet in 
een aanhouding hebben geresulteerd.  
 
Vraag 2 
Was Mohammed bevoegd de man te fouilleren ter inbeslagneming? (10 punten) 
 
Modelantwoord 
De algemene bevoegdheid onderzoek aan de kleding (fouillering) is geregeld in artikel 
56 Sv. In dit geval gaat het om een fouillering ter inbeslagneming. Ingevolge artikel 95 
lid 2 Sv is dan ook in deze situatie artikel 56 Sv van toepassing. Artikel 56 lid 1 Sv 
regelt dat de officier van justitie of de hulpofficier voor wie de verdachte wordt geleid of 
die zelf de verdachte heeft aangehouden, bij het bestaan van ernstige bezwaren tegen 
de verdachte, in het belang van het onderzoek kan bepalen dat hij aan zijn lichaam of 
kleding wordt onderzocht. Een bevoegdheid tot onderzoek aan kleding van de 
aangehouden verdachte is in artikel 56 lid 4 Sv gegund aan overige 
opsporingsambtenaren indien tegen die verdachte ernstige bezwaren bestaan. Ook 
hier is het doel van de bevoegdheid het belang van het onderzoek. Daarmee is 
duidelijk dat artikel 56 Sv niet aan burgers de bevoegdheid verschaft tot onderzoek aan 
kleding. Dat volgt ook uit HR 8 november 2005, NJ 2006, 136 (Parfumflesje). 
Mohammed is burger en heeft derhalve niet de bevoegdheid tot fouilleren. 
 

Vindplaatsen: 
HR 8 november 2005, NJ 2006, 136 (Parfumflesje). 
Kronenberg & De Wilde, § 8.3.7, p. 179.   

 
NB: Doordat de vraag zich richt op de bevoegdheid van Mohammed is niet vereist dat 
alle andere in artikel 56 Sv neergelegde voorwaarden voor het gebruik maken van de 
bevoegdheid tot onderzoek aan kleding worden behandeld. Die voorwaarden zijn naast 
de vraag naar de bevoegde persoon: i) een verdachte, ii) tegen wie ernstige bezwaren 
bestaan, en iii) in het belang van het onderzoek. Kort gezegd geldt dat voor het 
verdachtebegrip kan worden verwezen naar het antwoord op vraag 1, dat voor ernstige 
bezwaren vereist is een zwaardere graad van verdenking dan de verdenking in de zin 
van artikel 27 Sv, aan welk vereiste als regel is voldaan bij ontdekking op heterdaad, 
en het belang van het onderzoek is hier gelegen in de waarheidsvinding, namelijk om 
na te gaan wat de man nu precies in zijn jaszak heeft gestopt (en dus heeft 
weggenomen uit de auto). 
 
Vraag 3  
Schendt de politieagent een rechtsregel door de man meteen deze vragen te stellen? 
(10 punten) 
 
Modelantwoord 
Op grond van artikel 29 lid 2 Sv moet een verdachte voorafgaand aan een verhoor 
worden medegedeeld dat hij niet tot antwoorden verplicht is. Deze mededeling is de 
cautie. Hieruit volgen twee vereisten: i) is sprake van een verdachte?, en ii) is sprake 
van een verhoorsituatie?  
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 De man moet voor de politieagenten zijn aan te merken als een verdachte in de zin 
van artikel 27 lid 1 Sv. Dat betekent dat de man moet zijn aan te merken als een 
persoon ten aanzien van wie uit feiten en omstandigheden een redelijk vermoeden van 
schuld aan een strafbaar feit voortvloeit (vgl. ook Hof Amsterdam 3 juni 1977, NJ 1978, 
601 (Hollende kleurling)). Dit in het eerste lid van art. 27 Sv vastgelegde ‘materiële’ 
criterium ter beantwoording van de vraag of een persoon kan worden aangemerkt als 
een verdachte, kan worden onderscheiden in drie deelcriteria: de verdenking moet 
objectiveerbaar, concretiseerbaar en individualiseerbaar zijn (zie voor een omschrijving 
daarvan het antwoord op vraag 1). Hier is aan alle drie de criteria voldaan. De 
verdenking is objectiveerbaar omdat de politieagenten zijn opgeroepen na het 
telefoontje van Mohammed aan de alarmcentrale waarin hij heeft verteld wat hij heeft 
gezien en vervolgens Mohammed persoonlijk aan één van de politieagenten vertelt dat 
hij de TomTom heeft aangetroffen in de jaszak van de door hem op heterdaad 
aangehouden man. Het is ook concretiseerbaar omdat de TomTom het voorwerp is dat 
uit de auto is gestolen, zodat duidelijk is dat sprake is van diefstal met braak. Ten slotte 
is het individualiseerbaar, want Mohammed heeft de man nog vast. Kortom, dit alles 
geeft voor de politieagent aanleiding tot een redelijk vermoeden van schuld aan een 
strafbaar feit (diefstal met braak, strafbaar gesteld in art. 311 lid 1 sub 5 Sr).  
 Een verhoor kan worden gedefinieerd als het stellen van vragen over het feit 
waarvan de betrokkene wordt verdacht (zie Kronenberg & De Wilde, § 7.3.3). De twee 
door de politieagent gestelde vragen informeren naar de betrokkenheid van de man bij 
een strafbaar feit (te weten diefstal met braak, strafbaar gesteld in art. 311 lid 1 sub 5 
Sr). De politieagent stelt dus vragen in het kader van een verhoor ex artikel 29 Sv.  
 Alvorens het verhoor te starten had hij de politieagent de man moeten wijzen op 
zijn zwijgrecht door hem de cautie te geven ex artikel 29 lid 2 Sv. Hij heeft nagelaten dit 
te doen en heeft daarom de cautieplicht (als vastgelegd in artikel 29 lid 2 Sv) 
geschonden.  
 
Vindplaatsen: 
Kronenberg & De Wilde, § 7.3.2-7.3.3, p. 142-146.   
Hof Amsterdam 3 juni 1977, NJ 1978, 601 (Hollende kleurling) 
 
NB 1: Deze casus is anders dan het geval in het arrest HR 29 september 1981, NJ 
1982, 258 (Plastic boodschappentasje), omdat er in dat geval geen sprake was van 
een verdachte op het moment dat de eerste twee vragen werden gesteld en evenmin 
sprake was van een verhoorsituatie. De man in het geval van het arrest Plastic 
boodschappentasje werd pas verdachte na het beantwoorden van twee vragen, die 
niet waren gericht op het vaststellen van de betrokkenheid van de man bij een 
specifiek strafbaar feit. Daarom was de cautieplicht niet van toepassing bij het stellen 
van de twee vragen. 
 
NB 2: Voor de vraag of de man verdachte is, kan niet worden volstaan met een 
verwijzing naar het antwoord gegeven op vraag 1. Hier staat centraal of de man voor 
de politieagenten een verdachte was, terwijl bij vraag 1 aan de orde is of de man voor 
Mohammed valt aan te merken als verdachte. 
 
Vraag 4 
Is dit artikel in strijd met het legaliteitsbeginsel? (10 punten) 
Modelantwoord 
Artikel 1 lid 1 Sr omvat het materieel strafrechtelijk legaliteitsbeginsel. Het artikel luidt: 
‘Geen feit is strafbaar dan uit kracht van een daaraan voorafgegane wettelijke 
strafbepaling.’ Dit principe, waarnaar ook wel wordt verwezen als ‘nullum crimen sine 
lege praevia’, is ook vastgelegd in artikel 16 Gw en artikel 7 lid 1 EVRM. Hierin liggen 
de deelnormen lex certa (ook wel: bepaaldheidsgebod / Bestimmtheitsgebot 
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genoemd), nulla poena sine lege, het verbod op terugwerkende kracht en het 
analogieverbod (verbod op té extensieve interpretatie) besloten.  

Het legaliteitsbeginsel heeft als achtergrond dat iedere burger zijn gedrag moet 
kunnen afstemmen op de strafwet. Alleen op die wijze kan het strafrecht het gedrag 
van burgers beïnvloeden en kan de burger geacht worden zijn gedrag hierop op 
wenselijke wijze aan te passen opdat hij voorkomt dat hij de strafwet overtreedt. De 
strafwet dient daarom in duidelijke bewoordingen aan te geven welk gedrag strafbaar is 
gesteld en dient tevens voorspelbaar te zijn in zijn toepassing.  
       In casu is het lex certa vereiste in het geding. De beschrijving van het verbod zich 
alleen of samen met anderen verdacht op de openbare weg op te houden in de buurt 
van geparkeerde auto’s of in de buurt van auto’s heen en weer te lopen, is niet 
voldoende duidelijk en precies. Hieronder kan bijvoorbeeld ook een toevallige 
voorbijganger vallen die de weg zoekt. In het arrest Onbehoorlijk gedrag (HR 2 april 
1985, NJ 1985, 796) acht de Hoge Raad het verbod zich ‘onbehoorlijk’ te gedragen in 
overeenstemming met het lex certa vereiste, aangezien het een norm betrof die 
noodzakelijkerwijs in vage termen was gevat, en was geconcretiseerd wat betreft de 
locatie: het ging om normering van gedrag op stations en in treinen (r.o. 6.3). In het 
onderhavige geval is het gebied niet nader omschreven, en er wordt ook niet 
anderszins naar locatie beperkt. Verder wordt niet door middel van voorbeelden van 
mogelijke gedragingen die kunnen worden aangemerkt als het verdacht ophouden bij 
auto’s  duidelijk gemaakt welke menselijke gedraging een strafbaar karakter heeft en 
onder de reikwijdte van de nieuwe strafbepaling van de APV valt. 
 
Vindplaatsen: 
Kronenberg & De Wilde, § 2.3, p. 36-38. 
De Hullu, p. 92-93 (Werkboek, p. 26-27). 
HR 2 april 1985, NJ 1985, 796 (Onbehoorlijk gedrag) 
 
Antwoorden bij de open vragen oefententamen 2 
 
Vraag 1 
Het Nederlandse strafrecht is te kenschetsen als daadstrafrecht en schuldstrafrecht. 
Leg uit wat met beide begrippen wordt bedoeld. (10 punten) 
 
Modelantwoord 
Een voorwaarde voor strafbaarheid is dat sprake moet zijn van een menselijke 
gedraging. Dat betekent dat iemand (een mens) zich op een bepaalde manier moet 
gedragen, waaronder ook een nalaten valt. Iemand kan niet worden vervolgd of 
gestraft uitsluitend voor het hebben van bepaalde gedachten (geen 
‘Gesinnungsstrafrecht’ of intentiestrafrecht). Het voorgaande komt tot uitdrukking in de 
term ‘daadstrafrecht’, oftewel voor strafbaarheid is vereist een menselijk handelen of 
nalaten.  
 Een andere voorwaarde voor strafbaarheid is dat sprake moet zijn van schuld. Ons 
strafrecht is – naast een daadstrafrecht – ook een schuldstrafrecht. Dat betekent dat 
iemand alleen mag worden gestraft, als hij (een bepaalde mate) van schuld heeft. 
Schuld in deze zin moet worden opgevat als verwijtbaarheid. Schuld in de zin van 
verwijtbaarheid is een element dat wordt verondersteld aanwezig te zijn. Deze schuld 
valt weg bij de aanwezigheid van een schulduitsluitingsgrond. Hieruit volgt dat in ons 
strafrecht het beginsel ‘geen straf zonder schuld’ geldt. Zie ook HR 14 februari 1916, 
NJ 1916, p. 681 (Melk en water) en HR 24 juli 1967, NJ 1969, 63 (Antilliaanse 
amokmaker).  
 
 Vindplaatsen:  
 Kronenberg & De Wilde, § 2.2, p. 27-28 en 34. 
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 HR 14 februari 1916, NJ 1916, p. 681 (Melk en water). 
 HR 24 juli 1967, NJ 1969, 63 (Antilliaanse amokmaker). 
 
Vraag 2 
Het Porsche-arrest (HR 15 oktober 1996, NJ 1997, 199) en het Spookrijderarrest (HR 5 
december 2006, NJ 2006, 663) betreffen beide de grens tussen voorwaardelijk opzet 
en bewuste schuld. 
 
c) Wat is het verschil tussen voorwaardelijk opzet en bewuste schuld? (5 punten) 
 
Modelantwoord 
De heersende leer benadrukt het onderscheid tussen voorwaardelijk opzet en bewuste 
schuld als een verschil in het ‘wilselement’. De persoon die handelt met voorwaardelijk 
opzet, aanvaardt bewust de aanmerkelijke kans (of “zich willens en wetens heeft 
blootgesteld aan de aanmerkelijke kans”, zie HR 19 februari 1985, NJ 1985, 633 
(Aanmerkelijke kans), r.o. 5.2) waarbij is “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)”, zie HR 
5 december 2006, NJ 2006, 663 (Spookrijder), r.o. 3.3. De persoon die handelt met 
bewuste schuld, heeft nagedacht en het verboden gevolg van zijn gedraging onder 
ogen gezien (weten), maar op grond van eigen handigheid of door hem te treffen 
voorzorgsmaatregelen hoopt hij en vertrouwt hij erop dat dit gevolg niet zal intreden. Hij 
wil het gevolg niet. Anders gezegd, de dader is zich bewust van de aanzienlijke 
mogelijkheid van het verboden gevolg, maar heeft het (ongerechtvaardigd) vertrouwen 
dat dit gevolg niet zal intreden. Hij is te optimistisch. Kortom, de mate van kennis van 
de aanmerkelijke kans van het intreden van het verboden gevolg kan bij voorwaardelijk 
opzet en bewuste schuld vergelijkbaar zijn. Maar voorwaardelijk opzet, de ondergrens 
van het opzet, onderscheidt zich van bewuste culpa, de bovengrens van culpa, doordat 
degene die handelt met voorwaardelijk opzet accepteert of op de koop toeneemt dat de 
aanmerkelijke kans op het verboden gevolg zich realiseert en dat derhalve het gevolg 
intreedt. Die wil ontbreekt bij bewuste schuld.  
 

Vindplaatsen: 
HR 19 februari 1985, NJ 1985, 633 (Aanmerkelijke kans). 
HR 5 december 2006, NJ 2006, 663 (Spookrijder). 
Kronenberg & De Wilde, § 3.4, p. 63-66. 

 
NB: Alleen weergeven wat voorwaardelijk opzet en bewuste schuld inhouden zonder 
het verschil tussen deze twee schuldvormen te benoemen, is niet toereikend om het 
maximaal aantal punten te kunnen behalen. 
 
d) Waarom werd opzet in het Spookrijderarrest aanwezig geacht en in het Porsche-

arrest niet? (10 punten) 
 
Modelantwoord 
In het Porsche-arrest aanvaardt de Hoge Raad allereerst dat bij een verkeersongeval 
met dodelijke afloop sprake kan zijn van voorwaardelijk opzet, waarbij dat opzet 
behalve op grond van een verklaring van de verdachte kan worden aangenomen op 
grond van bijzondere omstandigheden van het geval (r.o. 5.3). In casu was er geen 
verklaring van de verdachte over zijn geestesgesteldheid bij de fatale 
inhaalmanoeuvre. Dat betekent dat aan de hand van de uiterlijk waarneembare feiten 
en omstandigheden moet worden beoordeeld of sprake is van voorwaardelijk opzet. 
Dat is een taak voor de feitenrechter, maar de Hoge Raad geeft de feitenrechter mee 
dat hij bij zijn oordeel rekening moet houden met een bepaalde ervaringsregel. Die 
ervaringsregel houdt in dat ingeval de verdachte door zijn handelwijze ook zelf 
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aanmerkelijk levensgevaar loopt, het niet waarschijnlijk is dat hij op de koop toeneemt 
dat hij zelf het leven zal laten wanneer hij zodanig rijdt dat er een aanmerkelijke kans 
op een frontale botsing met een tegemoetkomende auto bestaat. Een dergelijke 
ervaringsregel geldt evenwel niet wanneer er aanwijzingen voor het tegendeel 
aanwezig zijn (r.o. 5.4). Vervolgens spreekt de Hoge Raad zich uit over wat uit de 
bewijsmiddelen blijkt. Daarbij gaat de Hoge Raad over tot objectiveren en 
normativeren. Uit het feit dat de verdachte meermalen – kennelijk om een botsing te 
vermijden – een ingezette inhaalmanoeuvre had afgebroken alvorens de fatale 
inhaalmanoeuvre uit te voeren (objectivering), leidt de Hoge Raad in het licht van de 
zojuist genoemde ervaringsregel af dat in de voorstelling en naar de verwachting van 
de verdachte laatstbedoelde manoeuvre niet tot een botsing zou leiden 
(normativering). Daarom had het hof de bewezenverklaring, voor zover daarbij werd 
aangenomen dat de verdachte opzet had op de dood van de slachtoffers, nader dienen 
te motiveren.  
 In de zaak van het Spookrijderarrest lag er wel een verklaring van verdachte die 
enig inzicht gaf in zijn geestesgesteldheid tijdens de gewraakte handelingen. Bij zijn 
aanhouding verklaarde de verdachte namelijk dat hij “het wel kicken vond om met die 
auto tegen het verkeer in te rijden”. Wat betreft de feitelijke omstandigheden wijst de 
Hoge Raad erop dat de aard van de gedraging van belang is (objectiveren). Bepaalde 
gedragingen kunnen naar hun uiterlijke verschijningsvorm worden aangemerkt als 
zozeer te zijn gericht op een bepaald gevolg dat het – behoudens contra-indicaties – 
niet anders kan zijn dat verdachte de aanmerkelijke kans op het gevolg heeft aanvaard 
(normativeren) (r.o. 3.3). Voor de aard van de gedraging en de omstandigheden van 
het geval acht de Hoge Raad relevant dat de verdachte over een traject van ongeveer 
tweeënhalve kilometer met een snelheid van ongeveer honderd kilometer per uur 
afwisselend op de vluchtstrook en op de rijbaan had gereden en dat hij driemaal 
bewust op de rijstrook van het tegemoetkomend verkeer was gaan rijden, waardoor dat 
verkeer moest uitwijken om een ongeval te voorkomen. Uit deze omstandigheden kan 
worden afgeleid dat verdachtes opzet op de dood van de inzittenden was gericht. De 
verklaring – waaruit naar voren komt dat hij bewust en met plezier aan het spookrijden 
was – en de aard van de gedraging – telkens de confrontatie met de tegenligger 
opzoeken – waren derhalve anders dan in het Porsche-arrest. Daarin bleek namelijk uit 
de gedragingen – het meermalen afbreken van inhaalmanoeuvres – juist dat de 
bestuurder een botsing niet wilde. Uit de genoemde omstandigheden kon in het 
Spookrijderarrest worden afgeleid dat de verdachte door zijn handelen de 
aanmerkelijke kans op een frontale botsing met dodelijk gevolg op de koop 
toegenomen had. Door zijn verklaring en de aard van zijn gedragingen was duidelijk 
dat de ervaringsregel zoals geformuleerd in het Porsche-arrest hier niet van toepassing 
kon zijn. 
 
 
Vraag 3 
Indien de officier van justitie heeft besloten een verdachte te vervolgen voor één of 
meer strafbare feiten moet hij bepalen welke feiten hij ten laste legt en hoe hij dat doet. 
In dit verband kan de officier van justitie kiezen voor verschillende soorten van 
tenlasteleggingen. Deze keuze voor een bepaalde tenlastelegging is mede ingegeven 
door de inschatting van de officier van justitie over hoe de rechter zal oordelen over het 
ten laste gelegde en of een veroordeling mogelijk is. Noem ten minste twee soorten 
van tenlasteleggingen en leg uit wat deze inhouden. (10 punten) 
 
Modelantwoord 
• De enkelvoudige tenlastelegging. Wanneer de officier van justitie van mening is dat 

het dossier duidelijk wijst in de richting van één bepaald strafbaar feit en dat een 
veroordeling voor dat feit haalbaar is, dan kan hij besluiten alleen dat ene feit ten 
laste te leggen. De tenlastelegging is dan geheel toegesneden op dat feit dat 
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duidelijk blijkt uit het dossier. Nu er slechts één feit ten laste wordt gelegd, wordt 
gesproken over een enkelvoudige tenlastelegging. (Aan deze soort tenlastelegging 
kleeft een risico. Is de rechter namelijk van oordeel dat het ten laste gelegde feit 
niet kan worden bewezen verklaard, dan volgt een vrijspraak, ook al is duidelijk dat 
er wel degelijk iets strafbaars heeft plaatsgevonden.) 

• De expliciet primair-subsidiaire tenlastelegging. Om het genoemde risico dat kleeft 
aan een enkelvoudige tenlastelegging te voorkomen, kan de officier van justitie in 
zijn tenlastelegging voor meer ankers gaan liggen door meer mogelijkheden in de 
tenlastelegging op te nemen. Deze mogelijkheden verhouden zich tot elkaar als 
primair-subsidiair, eventueel aangevuld met meer subsidiair en meest subsidiair. 
De officier van justitie geeft daarmee in zijn tenlastelegging aan dat hij van mening 
is dat de feitelijke gebeurtenis in de eerste plaats, ‘primair’ derhalve, valt aan te 
merken als een bepaald delict, zoals moord. Als de rechter oordeelt dat dit delict 
niet kan worden bewezen verklaard, is de officier van justitie van mening dat in 
tweede plaats, ‘subsidiair’ derhalve, sprake is van een delict dat ten opzichte van 
het primair tenlastegelegde een lager wettelijk strafmaximum kent, zoals hier 
doodslag. Aldus geeft de officier van justitie de rechter een keuzemogelijkheid. 
(Deze keuzemogelijkheid wordt expliciet gemaakt in de tenlastelegging doordat de 
officier van justitie onder het primair tenlastegelegde in een afzonderlijke 
omschrijving het subsidiair tenlastegelegde opneemt en daarbij uitdrukkelijk 
vermeldt dat het hier gaat om het subsidiaire tenlastegelegde, bijvoorbeeld door de 
opmerking ‘subsidiair:’ of ‘SUBSIDIAIR: voor zover het vorenstaande onder 1 niet 
tot een veroordeling mocht of zou kunnen leiden’.) Deze wijze van tenlastelegging 
staat de rechter toe om terug te vallen op een andere strafbepaling door het 
bewezenverklaarde onder die andere strafbepaling te scharen en daarmee anders 
te kwalificeren. Daarmee wordt voorkomen dat de verdachte moet worden 
vrijgesproken.  

• De impliciet primair-subsidiaire tenlastelegging. Evenals bij de expliciet primair-
subsidiaire tenlastelegging bevat de tenlastelegging twee of meer mogelijkheden. 
Anders dan bij de expliciet primair-subsidiaire tenlastelegging liggen het primaire 
en het subsidiair tenlastegelegde besloten in één omschrijving waarin de relevante 
feitelijkheden en de delictsbestanddelen van twee mogelijk toepasselijke 
strafbepalingen zijn verwerkt. Een uitdrukkelijke vermelding van ‘subsidiair’ of iets 
dergelijks ontbreekt. Een dergelijke situatie deed zich voor in het arrest HR Moord 
en doodslag. In dat arrest was de tenlastelegging toegesneden op een bepaalde 
moord. De Hoge Raad oordeelde dat moord dezelfde bestanddelen bevat als 
doodslag plus één extra (de voorbedachten rade). Een tenlastelegging ter zake van 
moord houdt daardoor dus naast het primaire verwijt van moord subsidiair het 
verwijt in dat de verdachte doodslag heeft gepleegd.  

• De cumulatieve tenlastelegging. Ook wel aangeduid als meervoudige 
tenlastelegging. Bij een dergelijke tenlastelegging heeft de officier van justitie meer 
dan één feit omschreven. Op de tenlastelegging worden dan achter elkaar en 
doorgaans met een nummering 1, 2, 3 etc. de verschillende feiten opgenomen. Zo 
kan de officier van justitie met één tenlastelegging de verdachte vervolgen voor 
bijvoorbeeld een doodslag, een winkeldiefstal, dronken rijden en het bezit van een 
vuurwapen. Al deze ten laste gelegde feiten worden dan behandeld tijdens het 
onderzoek ter terechtzitting. Aldus voorkomt de officier van justitie dat hij voor elk 
feit afzonderlijk een aparte dagvaarding met een elk een eigen enkelvoudige 
tenlastelegging voor een apart onderzoek ter terechtzitting moet uitbrengen.  

• De alternatieve tenlastelegging. De officier van justitie geeft bij een alternatieve 
tenlastelegging de rechter een keuze uit twee gelijken. Hij legt twee feiten ten laste 
en de rechter moet kiezen welk feit hij in onderzoek neemt. Dat betekent dat hij niet 
meer naar het andere feit hoeft te kijken, zoals bij een primair-subsidiaire 
tenlastelegging.. Bij een alternatieve tenlastelegging gaat het doorgaans om feiten 
die elkaar uitsluiten. Een voorbeeld van een alternatieve tenlastelegging is een 
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tenlastelegging waarin de officier van justitie de verdachte een diefstal van een 
auto verwijt of heling van die auto. 

 
Vindplaatsen: 
Kronenberg & De Wilde, § 10.4.2, p. 226-228. 
HR 19 oktober 1999, NJ 2000, 109 (Moord en doodslag). 
 
 
Vraag 4 
Stelling: Uit het arrest ‘Detentie van een blinde’ (HR 26 november 2002, NJ 2003, 86) 
blijkt dat een blind persoon geen detentie kan ondergaan.  
Geef gemotiveerd aan of deze stelling juist of onjuist is. (10 punten) 
 
Modelantwoord 
Bij het hof voerde de verdachte gemotiveerd aan dat hij niet detentie-geschikt is. Het 
hof veroordeelt de verdachte desondanks tot gevangenisstraf, waarbij geen woord 
wordt besteed aan de namens de verdachte aangevoerde feiten en omstandigheden 
die de verdachte detentie-ongeschikt zouden doen zijn. De Hoge Raad bepaalt in r.o. 
3.4: “In een geval als het onderhavige, waarin gemotiveerd is aangevoerd dat de 
verdachte niet in staat is gevangenisstraf te ondergaan, zal de rechter, indien hij 
desalniettemin gevangenisstraf oplegt, verantwoording dienen af te leggen van zijn 
oordeel dat de verdachte gevangenisstraf kan ondergaan. Nu zodanige verantwoording 
in de bestreden uitspraak ontbreekt, is de strafoplegging niet naar de eis der wet met 
redenen omkleed.” 

De Hoge Raad zegt dus niet dat een blinde verdachte per definitie geen 
gevangenisstraf kan ondergaan, maar dat, als door de verdachte redenen worden 
gegeven waarom hij detentie-ongeschikt zou zijn, de rechter die deze straf toch oplegt, 
moet uitleggen waarom naar zijn oordeel het beroep op detentie-ongeschiktheid niet 
opgaat en er wel gevangenisstraf kan worden opgelegd. Vanwege dit 
motiveringsgebrek casseert de Hoge Raad het arrest van het Gerechtshof Den Bosch 
en verwijst, wat betreft de strafoplegging, de zaak naar het Gerechtshof Arnhem. Dat 
Hof kan dan nog altijd, mits gemotiveerd, tot de beslissing komen dat de blinde 
verdachte detentiegeschikt is en een gevangenisstraf opleggen. De stelling is dus 
onjuist. 
 
Vraag 5 
Kees-Jan ligt al jaren overhoop met zijn buurman over de erfafscheiding. Op een dag 
ziet hij dat zijn buurman de dure planten die tegen de rand van de erfafscheiding staan 
uit Kees-Jans tuin haalt en in de kliko gooit. Kees-Jan wordt woest, loopt op de 
buurman af en geeft hem een paar rake klappen. 
 Kees-Jan wordt vervolgd en hem wordt mishandeling (art. 300 lid 1 Sr) ten laste 
gelegd. Ter terechtzitting doet Kees-Jan een beroep op psychische overmacht, een 
schulduitsluitingsgrond. 
 
Stel, de rechter aanvaardt het verweer van Kees-Jan. Tot welke einduitspraak dient de 
rechter te komen? (5 punten) 
 
Modelantwoord 
Als de rechter het beroep op een schulduitsluitingsgrond aanvaardt, komt de 
verwijtbaarheid aan het strafbare feit te ontvallen. Dat betekent dat de verdachte 
vanwege een hem als persoon betreffende situatie niet strafbaar is. Artikel 300 lid 1 Sr 
kent geen culpa als (subjectief) bestanddeel; het is een doleus delict (het opzet is 
ingeblikt in de gedraging ‘mishandeling’). Daarmee is de ‘verwijtbaarheid’ element (en 
geen bestanddeel) van het strafbare feit. Dat betekent dat de rechter over het beroep 
op een schulduitsluitingsgrond in zijn antwoord op de derde vraag van art. 350 Sv moet 
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beslissen. Dat is namelijk de vraag naar de strafbaarheid van de verdachte. Artikel 352 
lid 2 Sv bepaalt dat de rechter, die de verdachte niet strafbaar acht, hem van alle 
rechtsvervolging ontslaat. Nu de rechter het verweer aanvaardt, zal hij dus tot de 
einduitspraak ontslag van alle rechtsvervolging moeten komen. 
 
Vindplaats: 
Kronenberg & De Wilde, § 11.3.5, p. 258. 
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Oefententamen 3 
 
Deel A   Casus Snoepgoed  
(maximaal 60 punten) 
 
Deel I 
Op 15 december 2010 gaat de 18-jarige Tim naar zijn lokale buurtsuper om daar snoep 
te gaan stelen. Aangezien de buurtsuper al vaker het slachtoffer is geworden van 
winkeldiefstallen heeft de eigenaar een particulier beveiligingsbureau ingeschakeld. De 
aanwezige particuliere beveiliger die in de winkel een oogje in het zeil houdt, doet zijn 
werk goed en Tim merkt dat hij continu in de gaten wordt gehouden door de beveiliger. 
Tim probeert de blik van de beveiliger te ontwijken, maar dit lukt hem niet. Tims kansen 
keren op het moment dat er twee Antilliaanse jongens de winkel binnenlopen. Vanaf 
dat moment is de aandacht van de beveiliger voor Tim onmiddellijk verdwenen. Tim 
ziet zijn kans schoon om even flink in één van de schappen met snoepgoed te graaien 
en in een paar seconden heeft hij zijn jas- en broekzakken goed gevuld met Marsen, 
KitKats en ander snoepgoed. Als hij de twee Antillianen ziet naderen, loopt hij snel 
verder en doet hij alsof er niets aan de hand is. 

De Antilliaanse jongens blijven ongeveer een minuut staan bij hetzelfde schap waar 
Tim even daarvoor stond. Beide jongens is niet ontgaan dat de beveiliger hen opzichtig 
volgt en vanaf een afstand in de gaten blijft houden. Geïrriteerd door het gedrag van de 
beveiliger, waaruit in hun ogen onmiskenbaar een stereotiep vooroordeel spreekt, 
lopen zij in stevige pas langs de kassa richting de uitgang van de winkel, hun handen 
ondertussen diep in de jaszakken van hun bomberjacks houdend. Als de beveiliger de 
jongens volgt, passeert hij het haast leeggegraaide schap, waarvan hij weet dat het 
een paar minuten geleden nog helemaal was gevuld. Daarop snelt hij naar de uitgang 
en verspert deze, om vervolgens beide Antilliaanse jongens aan te houden en te 
fouilleren.  
 
Vraag 1 
Kan de beveiligingsmedewerker de Antilliaanse jongens op het moment dat hij hun wil 
gaan fouilleren aanmerken als verdachten in de zin van art. 27 Sv? (15 punten) 
 
Vraag 2 
a. Is de fouillering door de beveiligingsmedewerker rechtmatig?  
b. Hoe zou uw antwoord onder a. luiden indien de fouillering had plaatsgevonden door 
een agent, nadat deze door de beveiligingsmedewerker was geïnformeerd over 
hetgeen hij in de winkel had waargenomen? (20 punten) 
 
Deel II 
Als de beveiliger druk bezig is met het fouilleren van de tweede Antilliaanse jongen, 
probeert Tim langs het drietal naar buiten te glippen. Hij struikelt echter over de 
drempel en valt voorover op de grond. Het snoepgoed dat hij in zijn jas- en 
broekzakken had verstopt schiet alle kanten op, zodat de grond om hem heen ligt 
bezaaid met snoepgoed. Na zijn val weet Tim echter snel op te krabbelen en half op 
zijn voeten staand en zonder om zich heen te kijken sprint hij de winkel uit. Als hij de 
winkel uit rent, botst hij op straat tegen een nietsvermoedende bejaarde vrouw en 
beukt hij haar onbedoeld omver. De vrouw komt lelijk ten val, waarbij zij een gebroken 
heup, een gebroken pols en diverse kneuzingen en blauwe plekken oploopt.  
 
De officier van justitie besluit om Tim te vervolgen wegens het toebrengen van zwaar 
lichamelijk letsel door schuld (art. 308 Sr). 
 
Vraag 3 



_________________________________________________________Oefenpakket Beginselen Strafrecht 

___________________________________________________________________________________________
Wist je dat je als JoHo lid veel gratis samenvattingen kunt downloaden voor alle grote studies? Log in via JoHo.nl pp 

Kan worden bewezen dat Tim zwaar lichamelijk letsel door schuld heeft toebracht als 
bedoeld in art. 308 Sr? (15 punten)  
 
Vraag 4 
Stel dat Tim ter zitting een beroep doet op een schulduitsluitingsgrond. Welke uitspraak 
moet de rechter geven als hij dit beroep honoreert? (10 punten) 
 
 
Deel B  Open vragen over de studiestof 
(maximaal 40 punten) 
 
Vraag 1 
De Hullu onderscheidt drie overwegingen die ten grondslag liggen aan het 
strafrechtelijke legaliteitsbeginsel, namelijk rechtszekerheid, de rechtsstaatgedachte en 
het schuldgezichtspunt. Zet twee van deze drie overwegingen uiteen. (15 punten) 
 
Vraag 2 
Noem de vier functies van de dagvaarding. (10 punten) 
 
Vraag 3 
Geef gemotiveerd aan of in het Nederlands strafrecht geldt: 

a) het beginsel “geen straf zonder schuld”; 
b) het beginsel “straf naar de mate van schuld”. (15 punten) 

 
Antwoorden bij oefententamen 3 
 
Vraag 1 
Kan de beveiligingsmedewerker de Antilliaanse jongens op het moment dat hij hun wil 
gaan fouilleren aanmerken als verdachten in de zin van art. 27 Sv? (15 punten) 
 
Antwoord: De vraag is of er ten aanzien van de jongens een redelijk vermoeden van 
schuld aan enig strafbaar feit bestaat dat voortvloeit uit feiten of omstandigheden (art. 
27 Sv). Hierin liggen drie eisen besloten: objectiveerbaarheid, individualiseerbaarheid 
en concretiseerbaarheid. Objectiveerbaarheid houdt in dat ook anderen (objectieve 
derden) op basis van de feiten en omstandigheden redelijkerwijs het vermoeden 
zouden (kunnen) krijgen dat de persoon in kwestie zich schuldig heeft gemaakt aan 
een strafbaar feit. Individualiseerbaarheid betekent dat het moet gaan om een 
aanwijsbaar individu, in casu de Antilliaanse jongens. Onder concretiseerbaarheid 
wordt verstaan dat het om een concreet strafbaar feit moet gaan, in casu art. 310 Sr 
(evt. juncto art. 311 lid 1 sub 4 Sr).  

Aan de objectiveerbaarheid, het redelijk vermoeden gebaseerd op feiten en 
omstandigheden, lijkt in casu te zijn voldaan. De jongens staan immers enige tijd voor 
een winkelschap dat een paar minuten eerder nog was gevuld en nu leeg is. Daarnaast 
houden zij hun handen diep in hun jaszakken en lopen zij in stevige pas richting de 
uitgang van de winkel. Dat laatste klaarblijkelijk met de intentie om de winkel te 
verlaten. Zij maken ook geen aanstalten om iets bij de kassa te gaan afrekenen. Het 
feit dat de motieven van de beveiliger om de twee jongens in de gaten te gaan houden 
mogelijkerwijs niet geheel zuiver waren doet aan het bestaan van de verdenking niets 
af. Aan de verdenking liggen immers wel degelijk objectieve gedragskenmerken ten 
grondslag, zodat niet kan worden gezegd dat zij louter op grond van hun etnische 
achtergrond als verdachte zijn aangemerkt (vgl. Hollende kleurling). Ook het feit dat zij 
onschuldig zijn neemt niet weg dat er tegen hen wel een redelijke verdenking bestond. 
Concluderend kan worden gesteld dat de beveiligingsmedewerker de Antilliaanse 
jongens kan aanmerken als verdachten. 
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Ga er voor vraag 2, ongeacht uw antwoord bij vraag 1, vanuit dat beide jongens zijn 
aan te merken als verdachte.  
 
Vraag 2 
a. Is de fouillering door de beveiligingsmedewerker rechtmatig?  
b. Hoe zou uw antwoord onder a. luiden indien de fouillering had plaatsgevonden door 
een agent, nadat deze door de beveiligingsmedewerker was geïnformeerd over 
hetgeen hij in de winkel had waargenomen? (20 punten) 
 
Antwoord:  
Vraag a: Nee, de beveiligingsmedewerker is geen opsporingsambtenaar in de zin van 
art. 56 lid 4 Sv en is derhalve niet bevoegd om de jongen te fouilleren, zie HR 
Parfumflesje (HR 8 november 2005, NJ 2006, 136).  
 
Vraag b: Een politieagent is wel een opsporingsambtenaar als bedoeld in art 56 lid 4 
Sv, zie art. 141 Sv. Naast een bevoegde autoriteit dient er ingevolge art. 56 lid 4 Sv 
echter ook sprake te zijn van een (a) aangehoudene (b) tegen wie ernstige bezwaren 
bestaan en (c) dient de fouillering plaats te vinden in het belang van het onderzoek (zie 
art. 56 lid 1 Sv).  

De fouillering zou in dit geval zeker in het belang van het onderzoek zijn, omdat de 
fouillering bij kan dragen aan de waarheidsvinding. Zo kan de agent immers 
controleren of beide jongens daadwerkelijk iets hebben gestolen. 

Nu de beveiligingsmedewerker de jongens op heterdaad betrapt/denkt te 
betrappen – de (vermeende) ontdekking vindt immers plaats terstond nadat het feit is 
begaan (art. 128 Sv), namelijk na het passeren van het lege schap –, kan de 
aanhouding in casu worden gebaseerd op art. 53 Sv. Bij aanhouding is een ieder, en 
dus ook een beveiligingsmedewerker, bevoegd om de verdachte aan te houden. In 
casu zijn beide jongens verdachte, zie het antwoord bij vraag 1 en de opmerking 
voorafgaand aan vraag 2. Het vereiste van lid 4 vormt in casu geen probleem, 
aangezien de jongens door de beveiligingsmedewerker worden overgedragen aan een 
opsporingsambtenaar. 

De kernvraag lijkt in deze situatie te zijn of er sprake is van ernstige bezwaren. 
Daarvoor is nodig dat er meer is dan een redelijk vermoeden van schuld, het moet 
gaan om een stevige verdenking, het moet waarschijnlijk zijn dat de verdachte het feit 
heeft begaan (K/dW, p. 192 en 196-197). Het antwoord op de vraag of daar in dit geval 
sprake van is, is vrij, mits goed beargumenteerd. Voor een bevestigend antwoord zou 
moeten worden teruggegrepen op de factoren genoemd bij het antwoord op vraag 1. In 
dat geval volgen de ernstige bezwaren, net als het redelijk vermoeden van schuld, dus 
uit (1) het gedurende enige tijd voor een winkelschap staan dat een paar minuten 
voordat de jongens daar stonden nog was gevuld en na vertrek van de jongens ineens 
leeg blijkt te zijn, (2) het feit dat de jongens hun handen gedurende het weglopen van 
het schap diep in hun jaszakken houden en (3) dat zij vervolgens in stevige pas richting 
de uitgang van de winkel lopen, (4) zonder daarbij aanstalten te maken om voor vertrek 
uit de winkel nog iets te gaan afrekenen bij de kassa. Op basis hiervan kan namelijk 
worden betoogd dat het (a) waarschijnlijk is dat er snoepgoed is gestolen en (b) dat de 
beide Antilliaanse jongens daarvoor verantwoordelijk zijn. Bij een ontkennend antwoord 
moet worden aangegeven waarom deze vier factoren onvoldoende zouden zijn voor 
een stevige verdenking jegens de jongens. Ook dit kan beargumenteerd worden. De 
beveiligingsmedewerker kijkt immers vanaf een afstand en heeft waarschijnlijk dus 
geen heel goed zicht op de jongens. Daarnaast heeft hij de jongens ook alleen zien 
staan voor het schap, maar heeft hij daarbij geen wegneemhandeling (of iets wat 
daarop zou kunnen lijken) waargenomen die erop zou kunnen duiden dat zij het 
ontbrekende snoepgoed hebben gestolen. Wanneer de casus zo wordt bekeken, zijn 
de ernstige bezwaren minder evident. 
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Vraag 3 
Kan worden bewezen dat Tim zwaar lichamelijk letsel door schuld heeft toebracht als 
bedoeld in art. 308 Sr? (15 punten)  
 
Antwoord: Culpa wordt gedefinieerd als ‘een verwijtbare aanmerkelijke 
onvoorzichtigheid’ (K/dW, p. 66). Hieruit volgt dat culpa uit een tweetal componenten 
bestaat: (a) er moet sprake zijn van een aanmerkelijke (of grove) onvoorzichtigheid, 
onachtzaamheid; en (b) die onvoorzichtigheid moet de dader te verwijten zijn. 

Onvoorzichtigheid impliceert dat de verdachte moet hebben gehandeld in strijd met 
de zorgvuldigheidsnormen. In casu kan worden betoogd dat Tim door nog half 
opkrabbelend van zijn val weg te rennen zonder om zich heen te kijken en daarbij de 
oude vrouw omver te beuken, onvoldoende oplettend is geweest (vgl. Verpleegster-
arrest). Hoewel Tim geen Garantenstellung heeft, had in deze situatie een hogere mate 
van zorgvuldigheid van hem mogen worden verwacht. Door die zorgvuldigheid niet in 
acht te nemen is hij aanmerkelijk onvoorzichtig geweest. 

Die aanmerkelijke onvoorzichtigheid dient vervolgens ook aan de verdachte zijn te 
verwijten. Nu Tim geen geldig excuus (schulduitsluitingsgrond) aan kan dragen voor 
die onvoorzichtigheid, mag worden aangenomen dat die onvoorzichtigheid hem ook te 
verwijten valt (K/dW, p. 67).  

Tot slot is er ook sprake van causaal verband tussen de (door de onvoorzichtigheid 
van Tim ontstane) botsing en het ingetreden letsel. 

Op basis hiervan kan dus betoogd worden dat Tim culpoos heeft gehandeld als 
bedoeld in art. 308 Sr, de opgelopen botbreuken, kneuzingen en blauwe plekken 
leveren immers zwaar lichamelijk letstel op als bedoeld in dat artikel. 
 
Nu Tim zich ten tijde van zijn gedraging niet bewust is geweest van dit risico, maar dat 
wel had moeten zijn, is er in casu sprake van onbewuste schuld. 
  
Vraag 4 
Stel dat Tim ter zitting een beroep doet op een schulduitsluitingsgrond. Welke uitspraak 
moet de rechter geven als hij dit beroep honoreert? (10 punten) 
 
Antwoord: De rechter zal Tim vrijspreken als hij dit beroep honoreert. Art. 308 Sr is een 
zogenaamd a-typische delictsomschrijving: een culpoos delict. De culpa is een 
delictsbestanddeel dat de wederrechtelijkheid en de verwijtbaarheid – normaal 
gesproken geen bestanddelen van delictsomschrijvingen maar elementen van het 
strafbaar feit – in zich bergt (K/dW, p. 68). Bij een beroep op een 
schulduitsluitingsgrond is de verwijtbaarheidscomponent van de culpa niet bewezen. 
Dit beroep dient daarom te worden opgevat als een bewijsverweer dat bij honorering 
leidt tot vrijspraak (K/dW, p. 68-69; art. 352 lid 1 Sv). 
 
Deel B  Open vragen over de studiestof 
(maximaal 40 punten) 
 
Vraag 1 
De Hullu onderscheidt drie overwegingen die ten grondslag liggen aan het 
strafrechtelijke legaliteitsbeginsel, namelijk rechtszekerheid, de rechtsstaatgedachte en 
het schuldgezichtspunt. Zet twee van deze drie overwegingen uiteen. (15 punten) 
 
Antwoord: 
Overkoepelend belang van het strafrechtelijke legaliteitsbeginsel is de rechtszekerheid: 
de burger moet kunnen voorzien of de overheid op zijn mogelijke gedrag zal reageren 
in strafrechtelijke zin en welke sancties daarop mogelijk zijn. Hierdoor wordt de burger 
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beschermd tegen een willekeurig optredende overheid. (1: Rechtszekerheid: 
voorzienbaarheid en rechtsbescherming tegen willekeur).  
Daarnaast is de rechtsstaatgedachte een overweging waarop het legaliteitsbeginsel is 
gebaseerd. Iedere machtsuitoefening door of namens de overheid behoort te zijn 
gebaseerd op tijdig uitgevaardigde geschreven rechtsregels van goede kwaliteit. Dit 
verschaft de strafrechtspleging, waarin zeer ingrijpende overheidsbevoegdheden 
worden uitgeoefend, democratische legitimatie. (2: Rechtsstaatgedachte: inperking 
macht overheid, democratische legitimatie). 
Tot slot ligt het schuldsgezichtspunt ten grondslag aan het legaliteitsbeginsel. Dit hangt 
samen met het mensbeeld van de ‘homo economicus’: de rationele mens moet kunnen 
weten dat zijn gedrag strafbaar is (door middel van een duidelijke, voorafgaande 
wettelijke bepaling), zodat eenieder in staat wordt gesteld om zijn gedrag vooraf te 
laten gaan door een rationele afweging. (3: schuldgezichtspunt; preventie). (De Hullu, 
p. 84-85). 
 
Vraag 2 
Noem de vier functies van de dagvaarding. (10 punten) 
 
Antwoord:  
Om in een bepaalde zaak een onderzoek ter terechtzitting te kunnen houden, zal de 
officier van justitie de verdachte moeten dagvaarden. De dagvaarding is een 
schriftelijke mededeling aan de verdachte dat hij terecht moet staan voor de 
strafrechter. De dagvaarding heeft 4 functies: 
1. aanduiden van de persoon van de verdachte 
2. oproepen van de verdachte om te verschijnen voor de rechter op de aangegeven 

plaats en op het aangegeven tijdstip 
3. beschuldigen van de verdachte 
4. informeren van de verdachte omtrent een aantal strafprocessuele rechten die hem 

toekomen 
(K/dW p. 248) 
 
Vraag 3 
Geef gemotiveerd aan of in het Nederlands strafrecht geldt: 

c) het beginsel “geen straf zonder schuld”; 
d) het beginsel “straf naar de mate van schuld”. (15 punten) 

 
Antwoord: 
a) 

• Het beginsel “geen straf zonder schuld” geldt wel in het Nederlands strafrecht, 
immers schuld als element is een voorwaarde voor strafbaarheid. (p. 34-36 
K/DW) 

• Een straf is een kwaad dat iemand als vergelding van diens schuld wordt 
aangedaan: een straf is schuldvergelding. Daarom is zonder schuld, geen straf 
mogelijk (vgl. artikel Jonkers, p. 112-113 werkboek, p. 166-167 artikel.) 

• Denk bijvoorbeeld aan schulduitsluitingsgronden. Indien een beroep daarop 
slaagt, kan de verdachte een strafbaar feit niet worden verweten: schuld in de 
zin van verwijtbaarheid ontbreekt dan. En, zonder schuld, geen straf. 

 
b) 

• Het beginsel “straf naar mate van schuld” geldt niet in het Nederlands 
strafrecht. 

• Uit het arrest HR Antilliaanse Amokmaker (HR 24 juli 1967, NJ 1969, 63) blijkt 
dat de stelling dat geen straf mag worden opgelegd die zwaarder is dan door de 
schuld van de dader wordt gerechtvaardigd, geen steun vindt in enige 
rechtsregel.  
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• Daaruit blijkt dat het Nederlands recht geen regel kent waaruit volgt dat de 
zwaarte van de straf in overeenstemming moet zijn met de mate van 
verwijtbaarheid (schuld) ten aanzien van de verdachte. Wanneer eenmaal 
schuld is vastgesteld, dan komen voor de bepaling van de strafmaat ook 
andere factoren in aanmerking, in het bijzonder de beveiliging van de 
maatschappij. 

• Eventueel: de verwijtbaarheid (mate van schuld) speelt overigens wel een rol bij 
de keuze voor een juiste (passende) sanctie: kan aan de verdachte een 
zwaarder verwijt gemaakt worden, dan ligt een zwaardere sanctie in de rede 
(vgl. K/dW, p. 329).   
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