
‘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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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
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dat de verdachte niet een keuze heeft gemaakt tegen het
leven van die personen maar heeft gedacht dat het zo’n
vaart niet zou lopen. Anders gezegd: wanneer onder die
omstandigheden wordt geschoten, worden kennelijk de
schouders opgehaald voor het leven van de personen in
wiens richting men schiet. De Hoge Raad achtte het
oordeel van het hof dan ook niet onbegrijpelijk:

‘Op grond hiervan heeft het Hof kennelijk geoordeeld
dat de verdachte zich op korte afstand van de andere
mannen bevond en zodanig was gepositioneerd dat
hij met het schieten in de richting van de Renault
Clio ook in de richting van de andere mannen heeft
geschoten en dat aldus de aanmerkelijke kans bestond
dat hij (een van) deze personen zou raken in vitale
delen met dodelijk gevolg, terwijl de verdachte door
op deze wijze op de parkeerplaats te schieten, klaar-
blijkelijk bewust die aanmerkelijke kans heeft aan-
vaard. Dat oordeel is niet onbegrijpelijk.’
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Mishandeling door scrotum van hoofdagent vast te grij-
pen, nadat deze verdachte heeft aangehouden t.z.v. wild-
plassen (art. 304.2 Sr). Vastgrijpen van testikels aan te
merken als teweegbrengen van min of meer hevige onlust
veroorzakende gewaarwording aan lichaam?

Aantekening redactie

In HR 9 september 2014, ECLI:NL:HR:2014:2677 ging
de Hoge Raad in op de vraag wat onder mishandeling ex
artikel 300 Sr moet worden verstaan. De strafbaarstel-
ling van mishandeling in onder meer artikel 300 Sr
strekt ter bescherming van de lichamelijke integriteit.
Blijkens de wetsgeschiedenis is de aanvankelijke strafbe-
dreiging van artikel 300 Sr tegen hem ‘die door eenige
daad aan een ander opzettelijk ligchamelijk leed toe-
brengt of opzettelijk diens gezondheid benadeelt’ in de
loop van het wetgevingsproces vervangen door de straf-
baarstelling van ‘mishandeling’ teneinde – kort gezegd –
twijfels weg te nemen in verband met de taalkundige
juistheid van de uitdrukking ‘ligchamelijk leed’ en de
niet-strafbaarheid van bepaalde vormen van toebrengen
van lichamelijk leed. Niet blijkt echter van een wijziging
van opvatting ten aanzien van de reikwijdte van wat oor-
spronkelijk was omschreven als het opzettelijk toebren-
gen van lichamelijk leed of het opzettelijk benadelen van

de gezondheid. Gelet op dit een en ander moet onder
‘mishandeling’ in de zin van genoemde bepaling niet
alleen worden verstaan het aan een ander toebrengen
van lichamelijk letsel of pijn – zonder dat daarvoor een
rechtvaardigingsgrond bestaat – maar onder omstandig-
heden ook het bij een ander teweegbrengen van een min of
meer hevige onlust veroorzakende gewaarwording in of aan
het lichaam.
Kon nu het hof in de hier te bespreken zaak oordelen
dat de verdachte een agent heeft mishandeld door zijn
hand tussen de benen van die agent te brengen en
vervolgens het scrotum van die agent vast te pakken? De
agent sprak in zijn verklaring niet over pijn of letsel. Hij
zei slechts: ‘Hij begon zich te verzetten. We zijn op de
grond gevallen. Ik ben bij mijn ballen gepakt. Ik kwam
niet los.’ Toch kwam het hof tot een bewezenverklaring
omdat het scrotum, een – naar algemeen bekend is – uit-
gesproken erogene zone en zeer gevoelige plek bij een
man, is vastgepakt en dus zo’n min of meer hevige
onlust veroorzakende gewaarwording in of aan het
lichaam moet zijn veroorzaakt. Het hof kon zo oordelen
volgens de Hoge Raad:

‘Het Hof heeft onder meer vastgesteld dat de
verdachte [verbalisant 1] tijdens een worsteling bij
diens testikels heeft vastgegrepen, dat [verbalisant 1]
niet los kwam, dat de arm van de verdachte eerst
nadat verbalisant [verbalisant 2] daaraan met veel
kracht trok, tussen de benen van [verbalisant 1] van-
daan kwam, en dat de verdachte daarna nogmaals met
zijn hand richting de testikels van [verbalisant 1]
ging. Het hierop gebaseerde oordeel van het Hof dat
de verdachte aldus een min of meer hevige onlust
veroorzakende gewaarwording teweeg heeft gebracht
en dat hij [verbalisant 1] heeft mishandeld, is niet
onbegrijpelijk en toereikend gemotiveerd.’
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Beschadiging auto door met ijzeren staaf voorruit in te
slaan, nadat aangever n.a.v. eerdere woordenwisseling
met zijn auto op verdachte is afgereden (art. 350.1 Sr).
Eisen aan ‘ogenblikkelijke wederrechtelijke aanranding’
voor geslaagd beroep op noodweer
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