
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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Aantekening redactie

Voor noodweer is vereist dat de verdediging is gericht
tegen een ‘ogenblikkelijke, wederrechtelijke aanran-
ding’. Van een ‘ogenblikkelijke’ aanranding is ook
sprake bij een onmiddellijk dreigend gevaar voor een
aanranding. Enkele vrees voor zo’n aanranding is daar-
toe echter niet voldoende. De gestelde aanranding moet
in redelijkheid beschouwd zodanig bedreigend zijn voor
de verdachte dat deze kan worden aangemerkt als een
ogenblikkelijke aanranding in de zin van artikel 41 Sr. In
deze zaak heeft de verdachte met een ijzeren staaf de
voorruit van de auto van de vader van aangever ingesla-
gen op het moment dat aangever in de auto van zijn
vader weg wilde rijden. De verdachte stelde echter dat
de aangever met gierende banden op hem af kwam en
het slaan met de staaf dus zelfverdediging was. Het hof
achtte wel aannemelijk dat aangever met hoge snelheid
in de richting van verdachte is gereden, maar verwierp
het beroep op noodweer(exces) met een onduidelijke
redenering:

‘Het hof is, gelet op het voorgaande, van oordeel dat
vanwege de gedragingen van verdachte en het feit dat
verdachte op het moment van slaan al heeft waarge-
nomen dat [benadeelde] met snelheid langs hem heen
rijdt, hetgeen op dat moment niet als meer dan een
bedreiging kan worden aangemerkt en er bovendien
geen sprake was van een omstandigheid die de ver-
wachting kon rechtvaardigen dat [benadeelde] verder
zou gaan dan een dreiging, maakt dat tot het moment
dat verdachte overgaat tot het daadwerkelijk slaan
met de staaf op de auto, er sprake was van een zoda-
nige wederkerigheid in de mate van agressie, dat dit
in de weg staat aan het slagen van een beroep op
noodweer door verdachte. Immers, onder de gegeven
omstandigheden is geen sprake van een onmiddellijke
wederrechtelijke aanranding. Het hof ziet de hierboven
beschreven beoordeling van de situatie bevestigd in
de opmerkingen van verdachte tijdens zijn verhoor
bij de politie over zijn handelen: “Eigenlijk wilde ik
hem laten schrikken” en “Het was helemaal niet mijn
bedoeling. Het was [benadeelde] zijn auto helemaal
niet, maar die van zijn vader”. Naar het oordeel van
het hof zijn dat geen opmerkingen die passen bij
iemand die meende doodgereden te worden.’

Hierin vallen elementen te ontwaren van culpa in causa,
het ontbreken van verdedigingswil alsmede het ont-
breken van een ogenblikkelijke aanval. De basis voor de
verwerping lijkt echter het ontbreken van een ogenblik-
kelijke wederrechtelijke aanranding te zijn. Het verrast
niet dat de motivering volgens de Hoge Raad niet
zonder meer begrijpelijk was:

‘In het licht van de door het Hof vastgestelde feiten
en omstandigheden, in het bijzonder de vaststellingen
van het Hof betreffende de wijze waarop [benadeel-
de] twee keer met hoge snelheid met een auto is afge-

reden op de verdachte, is die motivering niet zonder
meer begrijpelijk.’
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Hennepteelt, art. 3.B Opiumwet. Onttrekking aan het
verkeer van inbeslaggenomen boksbeugel, art. 36d Sr. Is
voldaan aan voorwaarde dat boksbeugel kan dienen om
soortgelijk feiten te begaan?

Aantekening redactie

Het hof heeft de verdachte in deze zaak wegens ‘opzet-
telijk handelen in strijd met een in artikel 3 onder B van
de Opiumwet gegeven verbod’, veroordeeld tot een
gevangenisstraf voor de duur van vier maanden, waar-
van twee maanden voorwaardelijk en met een proeftijd
van twee jaren. Voorts heeft het hof de onttrekking aan
het verkeer bevolen van een in beslag genomen en nog
niet teruggeven boksbeugel. Artikel 36d Sr luidt als
volgt:

‘Vatbaar voor onttrekking aan het verkeer zijn boven-
dien de aan de dader of verdachte toebehorende voor-
werpen van zodanige aard dat het ongecontroleerde
bezit daarvan in strijd is met de wet of met het
algemeen belang, welke bij gelegenheid van het
onderzoek naar het door hem begane feit, dan wel het
feit waarvan hij wordt verdacht, zijn aangetroffen,
doch alleen indien de voorwerpen kunnen dienen tot het
begaan of de voorbereiding van soortgelijke feiten, dan
wel tot de belemmering van de opsporing daarvan.’

Met een boksbeugel kan moeilijk hennep worden
geteeld. Onder soortgelijke feiten in de zin van deze
bepaling dienen te worden verstaan feiten die tot dezelf-
de categorie behoren als de door de verdachte begane
feiten dan wel de feiten waarvan hij wordt verdacht.12 In
aanmerking genomen dat is bewezen verklaard dat de
verdachte ongeveer 426 hennepplanten heeft geteeld,
valt zonder nadere motivering, die ontbreekt, niet in te
zien hoe de onder de verdachte in beslag genomen boks-
beugel kan dienen tot het telen van hennep of soortgelij-
ke misdrijven, dan wel tot de belemmering van de
opsporing daarvan. Het middel klaagt daarover terecht,
volgens de Hoge Raad.

12. HR 6 mei 1997, ECLI:NL:HR:1997:ZC9322.
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