
overwicht bewoog tot die seks? Duidelijk is ook dat dit
opzettelijk bewegen niet kan worden bewezen verklaard
indien aannemelijk wordt dat – ook al had de verdachte
feitelijk zodanig overwicht – hij zich niet ervan bewust
was dat dit overwicht (mede) van invloed was op het
door de betreffende persoon plegen of dulden van
ontuchtige handelingen. Ondanks de wat ongelukkige
bewoordingen van het hof redt de Hoge Raad de zaak
door te oordelen dat de bewustheid van de aanmerkelij-
ke/reële kans dat het slachtoffer (mede) door zijn over-
wicht op haar deelnam aan de seks duidelijk uit de
bewijsmiddelen en bewijsoverweging blijkt. Men name
was in dit verband natuurlijk relevant de door het hof
als bewijsmiddel gebezigde verklaring van het slacht-
offer dat de verdachte onderzoek heeft verricht in het
Wetboek van Strafrecht over zijn strafbaarheid en haar
heeft gevraagd zich uit te schrijven bij de handbal om zo
de verhouding coach-pupil op te heffen. Daaruit blijkt
dat de verdachte bezig was met de risico’s verbonden
aan zijn handelen en dus ook het besef had dat het heb-
ben van seks met een nog 16-jarige kwetsbare handbal-
pupil wel eens foute boel zou kunnen zijn. Zwicht hij
dan toch voor de verleiding door wel die voor hem risi-
covolle seks te gaan hebben, dan accepteert hij volgens
de Hoge Raad simpelweg de aanmerkelijke kans dat het
overwicht (mede) een reden is voor het instemmen
met / deelnemen aan de seks met hem:

‘Het Hof heeft bewezenverklaard dat de verdachte,
kort gezegd, door misbruik van uit feitelijke verhou-
dingen voortvloeiend overwicht opzettelijk de aan-
geefster heeft bewogen ontuchtige handelingen te
plegen of zodanige handelingen van de verdachte te
dulden. Gelet op de hiervoor onder 2.3 samengevat
weergegeven bewijsvoering – in het bijzonder de
vaststellingen dat de verdachte wist van de kwets-
baarheid van [slachtoffer] en dat zij haar problemen
met de verdachte, haar 22 jaar oudere handbalcoach,
besprak – alsmede de verklaring van de aangeefster
dat de verdachte tegen haar had gezegd dat hij in het
Wetboek van Strafrecht had opgezocht dat zij vanaf
17 jaar seksueel meerderjarig was en hij dan niet
ervoor gestraft zou kunnen worden en dat zij zich
beter kon uitschrijven bij de handbal omdat hij dan
niet erop aangekeken zou worden dat hij haar trainer
was (bewijsmiddel 2) heeft het Hof kennelijk geoor-
deeld dat het hiervoor onder 2.4.2 bedoelde geval
waarin het opzettelijk bewegen tot het plegen van
ontuchtige handelingen of het dulden van zodanige
handelingen van de verdachte niet kan worden bewe-
zenverklaard, zich niet heeft voorgedaan. Dat oordeel
getuigt niet van een onjuiste rechtsopvatting en is
niet onbegrijpelijk. In het licht van de bewijsvoering als
geheel doet daaraan niet af de enkele door het Hof
gebruikte frase dat de verdachte zich van zijn overwicht
bewust had moeten zijn.’
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HR 26 november 2019, 17/05816,

ECLI:NL:HR:2019:1851

Zware mishandeling door ander met glas tand(en) uit
mond te slaan, art. 302.1 Sr. Uitgeslagen tand(en) aan
te merken als zwaar lichamelijk letsel?

Aantekening redactie

In 2018 wees de Hoge Raad een belangrijk overzichtsar-
rest met betrekking tot de vraag wanneer sprake is van
zwaar lichamelijk letsel als gevolg van geweld.10 Daarbij
ging de Hoge Raad mede onder verwijzing naar eerdere
jurisprudentie nader in op de algemene gezichtspunten
aard van het letsel, eventuele noodzaak en aard van
medisch ingrijpen en uitzicht op (volledig) herstel. In de
hier te bespreken zaak ging het om de vraag of (vier) uit-
geslagen tand(en) aan te merken zijn als zwaar lichame-
lijk letsel waardoor het bewezenverklaarde geweld (het
met een glas/beker tegen de mond te slaan) kwalificeer-
baar is als ‘zware mishandeling’. De verdachte sloeg een
beker waar nog bier in zat tegen het gezicht van het
slachtoffer. Het hof wijdde geen nadere overweging aan
het letsel. Kennelijk was het van oordeel dit reeds kon
volgen uit de twee bewijsmiddelen, bestaande uit de
verklaring van het slachtoffer dat haar tanden eruit
waren en de verklaring van een getuige die de klap zag
en vervolgens dat er vier tanden weg waren. Als
algemene gezichtspunten voor de beantwoording van de
vraag of van zwaar lichamelijk letsel sprake is, kunnen
dus in elk geval worden aangemerkt de aard van het let-
sel, de eventuele noodzaak en aard van medisch ingrij-
pen en het uitzicht op (volledig) herstel. De beoordeling
kan ook op een combinatie van deze gezichtspunten
worden gebaseerd. Bij een veelvoud van verwondingen
kan in voorkomende gevallen de beoordeling worden
betrokken op de verwondingen in hun totaliteit. Uiter-
aard is de beantwoording van de vraag of letsel als
‘zwaar lichamelijk letsel’ moet worden aangemerkt
(buiten de in art. 82 Sr aangeduide gevallen), in belang-
rijke mate voorbehouden aan de rechter die over de fei-
ten oordeelt. Zijn oordeel dienaangaande kan in cassatie
slechts in beperkte mate worden getoetst. Uit zijn
beslissing moet echter wel iets blijken omtrent de aard
van het letsel, de eventuele noodzaak en aard van
medisch ingrijpen en het uitzicht op (volledig) herstel,
zeker nu gebitsschade volgens de Hoge Raad niet zonder
meer kan worden aangemerkt als zwaar letsel:

10. HR 3 juli 2018, ECLI:NL:HR:2018:1051.
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‘Ten aanzien van gebitsschade, zoals afgebroken tan-
den, verdient opmerking dat, nu gebitsschade niet
zonder meer kan worden aangemerkt als zwaar licha-
melijk letsel, in beginsel nadere specifieke vaststellin-
gen met betrekking tot in het bijzonder de noodzaak
en de aard van het medische (tandheelkundige)
ingrijpen, noodzakelijk zijn. Overigens kan, in relatie
tot de hier genoemde alsook andersoortige vormen
van letsel, relevant medisch ingrijpen ook bestaan uit
een andere medische behandeling dan operatief
ingrijpen.’11

Het is in dat licht bezien weinig verrassend dat het oor-
deel van het hof dat zwaar lichamelijk letsel is toege-
bracht, volgens de Hoge Raad ontoereikend is gemoti-
veerd, nu nadere vaststellingen omtrent in het bijzonder
de noodzaak en de aard van medisch, al dan niet opera-
tief of tandheelkundig ingrijpen alsmede het uitzicht op
herstel ontbreken:

‘In aanmerking genomen dat de gebezigde bewijs-
middelen wat betreft de in de bewezenverklaring
opgenomen “uitgeslagen tand(en)” niets naders
inhouden omtrent de eventuele noodzaak en aard van
medisch (tandheelkundig) ingrijpen en het uitzicht
op (volledig) herstel, is het oordeel van het Hof dat
het slachtoffer ten gevolge van de mishandeling zwaar
lichamelijk letsel heeft bekomen niet toereikend
gemotiveerd.’
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HR 19 november 2019, 18/04120,

ECLI:NL:HR:2019:1796

Schietpartij in woonwijk Spijkenisse in 2016. Poging
doodslag (art. 287 Sr) en voorhanden hebben alarmpis-
tool en bijhorende munitie (art. 26.1 WMM). Voor-
waardelijk opzet

Aantekening redactie

De verdachte is door het hof wegens o.m. ‘poging tot
doodslag’ veroordeeld tot een gevangenisstraf voor de
duur van drie jaren. Het cassatiemiddel richtte zich
tegen het bewezenverklaarde voorwaardelijk opzet op de
doodslag. Wat was er gebeurd? Op 4 november 2016
kreeg de politie omstreeks 21:54 uur een melding dat er
zou zijn geschoten op een parkeerplaats in een wijk in

11. R.o. 2.6. uit het overzichtsarrest.

Spijkenisse. Een vrouw die ten tijde van het incident in
haar woning aan aanwezig was, verklaarde dat zij zag dat
er drie mannen met allemaal een pistool in hun handen
naar een man aan het schieten waren en dat de andere
man, met ook een pistool in zijn handen, terugschoot,
richting de drie mannen. Twee mannen stonden tussen
een caravan en een rode auto op een lege parkeerplaats.
Aan de andere kant van de caravan stond ook een man.
De vierde man (de verdachte) stond een stukje verderop
ter hoogte van het tunneltje dat onder het flatblok loopt.
Het hof stelde vast dat:

‘– de verdachte op een in een woonwijk, bij een flat-
blok gelegen parkeerplaats meermalen met een
vuurwapen heeft geschoten;

– in en nabij een Renault Clio een kogel en hulzen
zijn aangetroffen die met het door de verdachte
gebruikte wapen zijn verschoten;

– deze Renault Clio zich bevond haaks op de par-
keervakken met de witte caravan en schuin tegen-
over de witte caravan;

– aan weerszijden van deze caravan zich drie man-
nen bevonden;

– de verdachte “een stukje verderop” stond ter
hoogte van het tunneltje dat onder het flatblok
loopt;

– een getuige heeft verklaard dat die mannen en de
verdachte over en weer in elkaars richting scho-
ten.

Het Hof acht op grond van voormelde feiten en
omstandigheden met de advocaat-generaal en de
rechtbank (…) wettig en overtuigend bewezen dat de
verdachte minst genomen met voorwaardelijk opzet
heeft gepoogd een of meerdere personen van het
leven te beroven, waarbij de verdachte een vuurwa-
pen met munitie heeft gebruikt. Door immers op een
in een woonwijk gelegen, parkeerplaats meermalen
met een vuurwapen gericht en op korte afstand, op
één of meer personen te schieten heeft de verdachte
zich willens en wetens blootgesteld aan de aanmerke-
lijke kans dat hij (een van) deze personen zou raken in
vitale delen met dodelijk gevolg en heeft hij klaarblij-
kelijk bewust die aanmerkelijke kans aanvaard.’

Volgens A-G Spronken gaat het erom of de uit de
bewijsvoering blijkende gedragingen van de verdachte
naar hun uiterlijke verschijningsvorm kunnen worden
aangemerkt als zo zeer gericht op de dood van (een van)
de mannen dat het – behoudens contra-indicaties – niet
anders kan zijn dan dat de verdachte de aanmerkelijke
kans op dit gevolg bewust heeft aanvaard. Dat lijkt wat
streng. Schieten in een woonwijk op personen die ‘een
eindje verderop staan’ (terwijl naderhand hulzen en
kogels worden gevonden op de plek waar de personen
waarop is geschoten stonden) roept naar algemene erva-
ringsregels de reële niet onwaarschijnlijke kans op dat
een of meer van die personen dodelijk worden getroffen.
De aard van de handeling (schieten op die personen)
maakt dat dan nauwelijks meer kan worden aangenomen

54

NTS 2020 | nr. 1 doi: 10.5553/NTS/266665532020035001008

Dit artikel uit Nederlands Tijdschrift voor Strafrecht is gepubliceerd door Boom juridisch en is bestemd voor anonieme bezoeker




