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Een beroep op een strafuitsluitingsgrond wordt re-
gelmatig gedaan, maar slechts zelden toegewe-
zen. Cursus voor advocaten met als doel om de 
kans op een succesvol beroep te vergroten. 
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STRAFUITSLUITINGSGRONDEN 
 

  

 

Mr J. de Hullu 
 

MATERIEEL 
STRAFRECHT 
 

Vijfde druk   Over algemene leerstukken 
          van strafrechtelijke 
          aansprakelijkheid 
 

 
Goed, gezaghebbend en goedkoop  



STRAFUITSLUITINGSGRONDEN 
 
Processuele aspecten 
Overmacht 
Noodweer(exces) 
- Lijf, eerbaarheid en goed 
- Wederrechtelijkheid 
- Onttrekking 
Handelen op gezag overheid 
Ontbreken materiële wederrechtelijkheid 
Afwezigheid van alle schuld 
Praktijk voorbeeld 
  



PROCESSUELE ASPECTEN 
 
ECLI:NL:HR:2004:AO9792 en NJ 2004, 609 
Mr R.J. Baumgardt (Spijkenisse) 
 
Belastingfraude meermalen gepleegd 
24 maanden (waarvan 8 voorwaardelijk) 
 
Ik heb drie zware criminele organisaties in mijn nek 
Ik werd ertoe gedwongen 
 
Beroep op overmacht?  



PROCESSUELE ASPECTEN 
 
Artikel 359 lid 2 Sv 
Uitdrukkelijk onderbouwd standpunt verdachte? 
 
Artikel 352 lid 2 Sv 
Feit wel bewezen, maar niet strafbaar? 
 
Advocaat-generaal (mr Jörg): 
Afwijzen 
  



PROCESSUELE ASPECTEN 
 
Hoge Raad: 
 
Niet onbegrijpelijk dat hof tot (kennelijk) oordeel is 
gekomen dat geen beroep op overmacht is gedaan 
 
Mede daar niet blijkt dat raadsman enig verweer 
van die strekking heeft gevoerd 
 
Er wordt op andere gronden gecasseerd 
  



PROCESSUELE ASPECTEN 
 
Stellen en bewijzen? 
 
Stellen en aannemelijk maken? 
 
De Hullu pagina 364: 
Aannemelijk maken 
 
Voor strafuitsluitingsgrond geen wettig 
en overtuigend bewijs vereist 
  



PROCESSUELE ASPECTEN 
 
ECLI:NL:HR:1992:AD1775 en NJ 1993, 267 
OM-cassatie 
 
Schiphol, 20 januari 1989 
Man uit Suriname met 4 kilo cocaïne 
 
Militairen hebben mij en mij familie bedreigd 
Militairen hebben mij van visum voorzien 
Inderdaad, afwijkende visumprocedure 
Beroep overmacht toegewezen 
  



PROCESSUELE ASPECTEN 
 
Hoge Raad laat uitspraak hof in stand 
 
Bij beroep op overmacht is rechter gehouden 
feitelijke grondslag verweer te onderzoeken 
 
Indien feitelijke gronden aannemelijk zijn 
dan volgt ontslag rechtsvervolging 
 
Het is niet in de eerste plaats aan verdachte 
om gestelde feiten aannemelijk te maken 
  



PROCESSUELE ASPECTEN 
 
De Hullu pagina 367: 
Bij deelneming in beginsel ieder voor zich 
 
Artikel 50 Sr 
Persoonlijke omstandigheden waardoor 
strafbaarheid wordt uitgesloten... 
 
Artikel 91 Sr 
Bepalingen titel zijn ook van toepassing op 
andere wetten of verordeningen  



PROCESSUELE ASPECTEN 
 
Cassatie 
 
ECLI:NL:HR:1974:AB4041 
met noot van Th.W. van Veen 
 
Oordeel dat feiten geen noodweer opleveren 
is oordeel over begrip noodweer 
dat in cassatie toetsbaar is 
 
Oordeel over verloop feiten 
Oordeel over kwalificatie feiten  



OVERMACHT 
 
Artikel 40 Sr 
Niet strafbaar is hij die feit begaat waartoe 
hij door overmacht is gedrongen 
 
Absolute overmacht (schuld) 
 

Psychische overmacht (schuld) 
 

Noodtoestand (rechtvaardiging) 
  



ABSOLUTE OVERMACHT 
 
ECLI:NL:HR:2009:BI5627 en NJ 2010, 101 
Mr J. van Koesveld (Amsterdam) 
 
Kolonel onder Mobutu 
Geen asiel wegens oorlogsmisdagen 
Ondergaat gevangenisstraf (30 maanden) 
 
Enerzijds ongewenst vreemdeling 
Anderzijds onuitzetbaar 
 
Ontoereikende verwerping beroep overmacht  



ABSOLUTE OVERMACHT 
 
ECLI:NL:HR:2009:BI4056 en NJ NJ 2009, 464 
Mr J. Boksem (Leeuwarden) 
 
Tilburg, 27 september 2004 
Verkeerslichten Ringbaan Noord 
 
Vrouw ziet licht op oranje springen 
en rijdt door daar stoppen niet mogelijk zou zijn 
 
Vervolging artikel 5 WVW 
  



ABSOLUTE OVERMACHT 
 
Onderzoek: 
 
Vrouw reed circa 50 km/uur 
Licht 2 tot 3 seconden geel/oranje 
Zogenaamde schrikseconde 
 
Stoppen voor streep was niet mogelijk 
Stoppen voor kruising was wel mogelijk 
Onduidelijkheid over achteropkomend verkeer 
 
Ontoereikende verwerping beroep overmacht  



PSYCHISCHE OVERMACHT 
 
ECLI:NL:HR:1992:AD1686 en NJ 1992, 681 
Mr G. Spong (Amsterdam) 
 
Rotterdam, 28 april 1990 
 
Langdurige ruzie tussen man en vrouw 
Vrouw zou volgende dag worden vermoord 
Dochtertje zou volgende dag worden verkracht 
 
Vrouw schiet die nacht man in zijn slaap dood... 
  



PSYCHISCHE OVERMACHT 
 
Gerechtshof Den Haag: 
 
Vrouw stond die nacht niet voor keuze 
tussen haar leven en zijn leven 
 
Vrouw heeft man op doordachte wijze 
uren na afloop van ruzie gedood 
 
24 maanden voor doodslag 
  



PSYCHISCHE OVERMACHT 
 
Hoge Raad: 
Oordeel hof niet onbegrijpelijk 
 
De Hullu pagina 290: 
Strafoplegging illustreert strafverminderende 
werking mislukt beroep op strafuitsluitingsgrond 
 
De Hullu pagina 310: 
Bij verdediging tegen gezinsterreur is er vaak 
op dat moment geen aanranding gaande 
  



PSYCHISCHE OVERMACHT 
 
ECLI:NL:GHSGR:2006:BC7853 
 
Battered woman syndrome 
 
Rotterdam, 16 april 2005 
 
Man kwam dronken thuis uit café 
Vrouw hield zich slapende 
Man werd gewelddadig 
 
Vrouw pakte mes van nachtkastje...  



PSYCHISCHE OVERMACHT 
 
Gerechtshof Den Haag: 
 
Geen noodweersituatie 
want vrouw had kunnen ontkomen 
 
Wel putatief noodweer 
want vrouw meende man niet aan te kunnen 
 
Ontslag van alle rechtsvervolging 
  



OVERMACHT NOODTOESTAND 
 
HR 15/10/1923 NJ 1923, 1329 
Opticien-arrest 
 
Hof Amsterdam 21/12/1945 NJ 1946, 254 
Diefstal in noodtoestand 
 
ECLI:NL:HR:1988:AD0260 en NJ 1989, 162 
Arnaud K. trekt aan noodrem 
  



OVERMACHT NOODTOESTAND 
 
ECLI:NL:HR:1988:AD0260 en NJ 1989, 162 
Mr Th. de Roos (Amsterdam) 
 
Winschoten, 1 november 1985 
Traject Scheemda-Winschoten 
 
Waarom trekt Arnaud K. aan noodrem? 
Omdat Hoge Raad moet meehelpen! 
  



OVERMACHT NOODTOESTAND 
 
Van noodtoestand geen sprake omdat: 
 
- handeling niet tot doel had om beoogd rechtsbe-
lang te beschermen 

 
- handeling ter bereiking van doel geen effect kon 
sorteren 

 
Zogenaamd adequatie-vereiste 
  



NOODWEER 
 
Artikel 40 Sr lid 1 
Noodzakelijke verdediging tegen ogenblikkelijke 
wederrechtelijke aanranding 
 
Artikel 40 Sr lid 2 
Overschrijding grenzen noodzakelijke verdediging 
door hevige gemoedsbeweging 
 
"Kies met twee wortels": 
- zelfverdediging 
- rechtshandhaving  



NOODWEER 
 
Kan culpoos delict in noodweer worden begaan? 
ECLI:NL:HR:1987:AD0042 en NJ 1988, 809 
Politiepistool 
 
Kan moord in noodweer worden begaan? 
ECLI:NL:HR:1990:AC0372 en NJ 1991, 579 
 
Delft, 3 maart 1988 
Twee voor Jan 
Twee voor Piet 
Ik schiet je: "Pam Pam"  



NOODWEER 
 
Ogenblikkelijke wederrechtelijke aanranding van 
lijf, eerbaarheid en goed 
 
Valt bewegingsvrijheid ook onder lijf? 
ECLI:NL:HR:1996:ZD0604 en NJ 1997, 262 
Mr J.C. Spigt (Rotterdam) 
 
De Beukelburg te Rotterdam 
Ambachtelijke Praktijkopleidingen 
  



NOODWEER 
 
Pleidooi raadsman 
Dinsdag 17 mei 1994 
Gerucht dat zou worden gevochten 
 
16-jarig meisje met twee vriendinnen 
Ander meisje met zes tot zeven personen 
 
Slachtoffer pakt verdachte bij arm 
Verdachte sommeert om los te laten 
Slachtoffer wordt in buik gestoken 
  



NOODWEER 
 
Gerechtshof Den Haag: 
 
Bij arm beetpakken kan niet conclusie dragen 
dat sprake was van ogenblikkelijke wederrechtelij-
ke aanranding van lijf, eerbaarheid of goed 
 
Poging doodslag 
Maand tuchtschool voorwaardelijk 
  



NOODWEER 
 
Advocaat-generaal (mr Machielse): 
 

Voor feitelijke gang van zaken neemt hof pleidooi 
raadsman tot uitgangspunt 
 

Verkeerde opvatting over aanranding, want ver-
dachte werd niet bij arm gepakt om ergens op te 
worden gewezen 
 

Verkeerde opvatting over lijf, want lijf omvat ook 
mogelijkheden om lichamelijkheid in tijd en ruimte 
te beleven  



NOODWEER 
 
Wat wordt verstaan onder "eerbaarheid"? 
Seksuele eerbaarheid 
 
Valt eerbaarheid altijd samen met lijf? 
Nee, denk aan exhibitionisme (artikel 239 Sr) 
 
Valt "eer en goede naam" onder eerbaarheid? 
Nee, wel eigen exceptie (artikel 266 lid 2 Sr) 
 
Valt "eerwraak" onder eerbaarheid? 
Nee, De Hullu pagina 307  



NOODWEER 
 
Wat wordt verstaan onder "goed"? 
Eigenlijk alles behalve huisvrede 
ECLI:NL:HR:1974:AB4041 en NJ 1974, 300 
 
Niet alleen eigen goed, maar ook goed ander 
 

Hieruit spreekt handhaving rechtsorde! 
 

Burgerarrest en eigenrichting 
  



NOODWEER 
 
Noodweer en vernieling 
ECLI:NL:HR:1993:ZC9359 en NJ 1993, 691 
 
Man slaat vrouw die tegen zijn auto had geschopt 
 
Volgens hof geen noodweersituatie 
want man had kunnen wegrijden 
 
Geen noodweersituatie (en daarom 
geen noodweer of noodweerexces) 
  



NOODWEER 
 
Noodweer en winkeldiefstal 
ECLI:NL:HR:2005:AT8305 en NJ 2006, 104 
 
C1000 te Delft 
 
Man tracht herhaaldelijk naar binnen te komen 
Man geeft personeelslid klap in gezicht 
Slaan en schoppen 
 
Geen noodweersituatie (en daarom 
geen noodweer of noodweerexces)  



NOODWEER 
 
Noodweer en inbraak 
ECLI:NL:RBNHO:2013:BZ6826 
 
Mr R. Polderman (Alkmaar) 
 
Cafébedrijf te Harenkarspel 
 
Kopje thee 
Persoon op hurken tussen stamtafel en gokkasten 
Bezemsteel 
  



NOODWEER 
 
In onze rechtsstaat is eigenrichting niet toegestaan 
 
Geweld van een tegen ander is strafbaar, 
maar recht hoeft niet voor onrecht te wijken 
 
Burgerarrest mag niet verder gaan dan 
vastpakken om vlucht te voorkomen 
 
Verdachte mag dus niet in elkaar 
worden geslagen 
  



NOODWEER 
 
Er was geen onmiddellijk dreigend gevaar 
 
Er was geen noodweersituatie 
 
Wel paniek bij verdachte: 
- eerdere inbraak 
- was inbreker alleen? 
- was inbreker gewapend? 
 
Geslaagd beroep op psychische overmacht 
  



NOODWEER 
 
Wetsvoorstel 31407 
 
Teeven en Weekers 
 
Voorstel van wet ter versterking van de positie 
van een burger die zich beroept op noodweer 
  



NOODWEER 
 
Moet aanranding bestaan uit strafbaar feit? 
Nee, De Hullu pagina 308 
Bijvoorbeeld poging mishandeling 
 
Zijn bagatelaanrandingen uitgesloten? 
Nee, De Hullu pagina 308 
Beperking door "gebodenheid" 
Proportionaliteit en subsidiariteit 
  



NOODWEER 
 
Wat wordt verstaan onder "wederrechtelijk"? 
Toestemming ontneemt wederrechtelijkheid 
 
ECLI:NL:RBDHA:2014:13243 
Medische exceptie (Haagse Citykliniek) 
 
ECLI:NL:HR:2008:BB7087 
Sport en spel 
  



NOODWEER 
 
Kan "het verkeer" wederrechtelijk handelen? 
ECLI:NL:HR:1988:AD2229 en NJ 1989, 212 
 
Amsterdam, 7 mei 1986 
 
Ik durf niet meer te lopen of fietsen in centrum stad 
daar automobilisten op agressieve wijze gebruik 
maken van het recht van de sterkste 
 
Ik word bedreigd met verkeersmisdrijven  



NOODWEER 
 
Hoge Raad: 
 
Van ogenblikkelijke wederrechtelijke aanranding 
kan slechts sprake zijn als aanranding uitgaat 
van een persoon 
  



NOODWEER 
 
Kan dier wederrechtelijk aanvallen? 
Nee, tenzij dier als instrument wordt gebruikt 
De Hullu pagina 309 
 
Is tegenaanval op dier wederrechtelijk? 
Nee, want aanval gewoonlijk niet rechtmatig 
De Hullu pagina 309 
  



NOODWEER 
 
Is noodweer tegen noodweer toegelaten? 
ECLI:NL:HR:2011:BO4475 
Mr P. Hörchner (Breda) 
 
Etten-Leur, 8 juli 2007 om 18.30 uur 
Meisje met vriend in uitgangsgelegenheid 
 
Vreemde jongen komt op meisje af 
"Ik voelde dat hij aan mij kont zat" 
Onder invloed alcohol en GHB 
  



NOODWEER 
 
Meisje duwt van zich af 
Vreemde jongen komt terug 
 

Vriend pakt vreemde jongen bij keel 
Vreemde jongen balt vuisten 
 

Vriend geeft vreemde jongen kopstoot 
Vreemde jongen doet aangifte 
 

Vriend veroordeeld tot 120 uur taakstraf 
  



NOODWEER 
 
Hoge Raad: 
 
Onbegrijpelijk oordeel hof 
 
Vriend handelde uit rechtmatige verdediging meisje 
door vreemde jongen bij de keel te grijpen 
 
Tegen noodweer is geen noodweer toegelaten 
  



NOODWEER 
 
Is vrees voor aanranding voldoende? 
HR 08/02/1932 NJ 1932, 617 
Vrees-arrest 
 
Westbroek, 7 december 1930 
Beweerdelijke huurovereenkomst 
Verdachte met bijl om hek open te breken 
Slachtoffer met moker om hek te repareren 
 
Bevreesd dat hij mij zou aanvallen, 
ben ik zelf tot aanval overgegaan  



NOODWEER 
 
Hoge Raad: 
Enkel vrees dat men wordt aangerand door iemand 
die dreigende houding aanneemt is geen recht-
vaardiging om zelf tot aanval over te gaan 
 
Kan bij dreigende houding blijven 
 
De Hullu pagina 310: 
Noodweer heeft geen repressief, maar beveiligend 
karakter. Vanuit dat perspectief zou ogenblikkelijk 
dreigend gevaar voldoende moeten zijn  



NOODWEER 
 
Mag ik eerste klap uitdelen? 
ECLI:NL:HR:1976:AB6419 en NJ 1976, 322 
OM-cassatie 
 
Geldersestraat 76 te Geldermalsen 
Jullie hebben nog een bezoek tegoed 
Wat moeten jullie hier, maak dat je weg komt 
 
Twee waarschuwingsschoten 
Ik geloof dat ik geraakt ben 
  



NOODWEER 
 
Hoe zit het met geautomatiseerde verdediging? 
HR 25/06/1934 NJ 1934, 1261 
Palingfuik-arrest 
 
Nieuwkoop, 14 augustus 1933 
 
Middelzware hagel 
Geheel blind aan ene oog 
Half blind aan andere oog 
 
Acht maanden onvoorwaardelijk  



NOODWEER 
 
De Hullu pagina 318: 
 
Over voorzorgsmaatregelen wordt in rechtspraak 
niet echt moeilijk gedaan 
 
Voorzorgsmaatregelen worden doorgaans als wei-
nig ernstige vorm van eigen schuld gezien 
  



NOODWEER 
 
Staat niet weglopen aan noodweer in de weg? 
ECLI:NL:HR:2002:AE1316 en NJ 2002, 467 
Mr W.H.N.C. van Beek (Breda) 
 
Ik zat in de bus naar het station 
Twee jongens met friet gingen naast mij zitten 
Doen jullie dat thuis ook? 
Ben jij milieuactivist? 
 
Een van de jongens ging staan...  



NOODWEER 
 
"Als je in een bus zit, dan kun je geen kant op" 
 
Gerechtshof 's-Hertogenbosch: 
Twee weken voorwaardelijk 
Niet-ontvankelijkheid benadeelde 
 
Hoge Raad: 
Onbegrijpelijk oordeel hof 
  



NOODWEER 
 
De Hullu pagina 313: 
 
Als noodweer mede in teken staat van rechtshand-
having is het onbegrijpelijk dat toetsing noodzake-
lijkheid ligt op ontkoming aan zijde aanrander 
 
Voor onttrekking zijn fysieke omstandigheden be-
langrijk: op straat bestaat eerder mogelijkheid ont-
trekking dan in gesloten ruimte 
 
Huis, café of bus  



NOODWEER 
 
ECLI:NL:HR:2009:BI3874 en NJ 2010, 301 
Mr J. Boksem (Leeuwarden) 
 
Irakees bij bushalte te Dinteloord 
Groep jongens (mogelijk met auto's) 
Jongen maakt opmerking richting Irakees 
Irakees pakt petje jongen en zet petje terug 
Jongen geeft Irakees een duw 
Irakees pakt mes 
Lijkschouwer 
  



NOODWEER 
 
Gerechtshof 's-Hertogenbosch: 
Irakees had aan confrontatie kunnen ontkomen 
door weg te lopen van bushalte 
 
Hoge Raad: 
Onbegrijpelijk oordeel hof 
  



NOODWEER 
 
Staat kalmeren aan noodweer in de weg? 
ECLI:NL:HR:2006:AX9177 
Mr R. Zilver (Nieuwegein) 
 
Nieuwegein, 27 december 2003 
 

Drie mensen staan 's-nachts op straat te praten 
105 kg zware buurman komt boos naar buiten 
 

Oprotten! 
Sorry, doe rustig aan! 
  



NOODWEER 
 
Waarom bent u niet weggelopen? 
Buurman was met mij aan het praten 
en dan ga je terugpraten 
 
Gerechtshof Amsterdam: 
Drie maanden onvoorwaardelijk 
 
Hoge Raad: 
Onbegrijpelijk oordeel hof 
  



NOODWEEREXCES 
 
Noodweer(exces) 
Proportionaliteit 
Subsidiariteit 
 
Intensieve exces 
Reactie is te heftig 
 
Extensieve exces 
Reactie duurt te lang 
  



NOODWEEREXCES 
 
ECLI:NL:HR:2009:BI3895 en NJ 2010, 391 
Mr R.E. Drenth (Breda) 
 
Wegwerkzaamheden te Eindhoven 
Ruzie tussen automobilist en wegwerker 
 
Automobilist neemt bokshouding aan 
Wegwerker slaat met gebalde vuist 
  



NOODWEEREXCES 
 
Gerechtshof 's-Hertogenbosch 
EUR 110 
Toewijzing benadeelde 
 
Hoge Raad: 
Verdedigingsmiddel moet in redelijke verhouding 
staan tot ernst aanranding 
 
Gedachtengang hof niet inzichtelijk...  



NOODWEEREXCES 
 
Indien hof meent dat naast noodzaak verdediging 
ook noodzaak gekozen verdedigingsmiddel komt 
vast te staan, dan is dit een te strenge maatstaf 
 
Indien hof meent dat verdedigingsmiddel niet in re-
delijke verhouding staat tot ernst aanranding, dan 
schiet motivering te kort 
 
Terugverwijzing 
  



NOODWEEREXCES 
 
ECLI:NL:HR:2007:AZ5716 en NJ 2007, 148 
Mr F.W. Oehlen (Maastricht) 
 
Groep minderjarige jongens 
Fossielenerf te Heerlen op 10 mei 2003 
 
Kijkt met vuile blik 
Wat is er nou weer? 
Verdachte wordt naar grond gewerkt 
Verdachte pakt op grond liggende fles 
  



NOODWEEREXCES 
 
Verdachte laat fles op hoofd kapot 
Jongens staan beide op grond 
Verdachte pakt stuk fles 
Nee, niet doen... 
 
Gerechtshof 's-Hertogenbosch: 
 

Toen beide jongens op grond stonden 
was noodweersituatie beëindigd 
 

Geen noodweersituatie (en daarom 
geen noodweer of noodweerexces)  



NOODWEEREXCES 
 
Hoge Raad: 
 
Ontoereikende motivering, want als noodweersi-
tuatie is beëindigd, kan nog van noodweerexces 
sprake zijn 
 
Hevige gemoedsbeweging nog niet beëindigd 
 
Extensieve exces 
  



NOODWEEREXCES 
 
Wat wordt bedoeld met dubbele causaliteit? 
 
De Hullu pagina 317: 
1 hevige gemoedsbeweging 
2 door aanranding opgewekt 
 
Aanranding moet dus hevige gemoedsbeweging 
hebben opgewekt 
  



NOODWEEREXCES 
 
Kan lang bestaande wraakzucht 
hevige gemoedsbeweging opwekken? 
 
De Hullu pagina 317: 
Nee, broeierige gevoelens zijn uitgesloten 
 
Mogen andere factoren geen rol spelen? 
 
ECLI:NL:HR:2006:AW3569 en NJ 2006, 343: 
Als hevige gemoedsbeweging doorslaggevend is, 
zijn andere factoren niet uitgesloten  



NOODWEEREXCES 
 
Wat is culpa in causa? 
 
ECLI:NL:HR:2006:AU8087 en NJ 2006, 509 
Taxichauffeurs 
Openlijke geweldpleging 
 
ECLI:NL:HR:2010:BJ9243 en NJ 2010, 282 
Buurtvereniging 
Bedreiging 
  



NOODWEEREXCES 
 
Wat is putatief noodweer? 
ECLI:NL:HR:1989:ZC8183 en NJ 1990, 291 
 
Eugene V. 
Zwarte krachten 
  



NOODWEEREXCES 
 
ECLI:NL:GHSGR:1997:AD2703 en NJ 1997, 373 
Harley Owners Groep 
 
Verdachte steekt vier man neer 
van motorclub HOG 
 
Verdachte wordt bij stoplicht klemgereden 
Vier man komen op auto af 
Verdachte pakt pistool 
Vuurgevecht 
  



NOODWEEREXCES 
 
ECLI:NL:HR:1983:AB7537 en NJ 1983, 468 
Meta Hofman 
OM-cassatie 
 
Verdachte politieagent 
 
Javaplantsoen 
Flessen door raam naar buiten 
Onder invloed 1,48 ‰ (= 651 µg/l) 
Waarschuwingsschot 
  



NOODWEEREXCES 
 
HR 23/10/1984 NJ 1986, 56 
Bijlmer-noodweer 
OM-cassatie 
 
Verdachte had zich bewapend 
en geoefend in schieten 
 
Wel veroordeeld voor wapenbezit 
  



HANDELEN OP GEZAG OVERHEID 
 
Handelen op gezag overheid 
 
Artikel 42 Sr 
Wettelijk voorschrift 
 

Artikel 43 lid 1 Sr 
Bevoegde ambtelijk bevel 
 

Artikel 43 lid 2 Sr 
Onbevoegde ambtelijk bevel 
  



HANDELEN OP GEZAG OVERHEID 
 
HR 30/01/1928 NJ 1928, 215 
Deurwaarder 
 
Cassatie in belang der wet 
 
30 november 1926 
Zuilingstraat 94 te Den Haag 
 
Vonnis tot ontruiming 
Algemene Plaatselijke Verordening 
  



HANDELEN OP GEZAG OVERHEID 
 
Kantonrechter: 
Hinder verkeer 
Bemoeiing derden 
Mogelijkheid opslag 
 
Rechtbank: 
Plicht tot ontruiming 
Geen plicht tot opslag 
En... wie betaalt opslag? 
  



HANDELEN OP GEZAG OVERHEID 
 
ECLI:NL:HR:2005:AT5936 
Mr G. Spong (Amsterdam) 
 
Advocaat omgeving Harderwijk 
 
Cliënt failliet 
Cliënt geniet inkomen 
Inkomen naar derdenrekening advocaat 
Advocaat stort (buiten curator om) door naar cliënt 
 
Attachékoffer met handgeschreven overzichten  



HANDELEN OP GEZAG OVERHEID 
 
Vereisten "ter uitvoering van wettelijk voorschrift": 
Voorschrift moet dwingend zijn 
Proportionaliteit 
Subsidiariteit 
 
Geen verplichting om inkomen cliënt op derdenre-
kening te laten bijschrijven 
  



HANDELEN OP GEZAG OVERHEID 
 
Hoge Raad: 
 
Uit boekhoudverordening voortvloeiende verplich-
tingen hebben niets van doen met buiten faillisse-
ment cliënt houden van gelden 
 
Situatie valt niet onder bereik artikel 42 Sr 
 
120 uur taakstraf 
3 maanden voorwaardelijk 
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HANDELEN OP GEZAG OVERHEID 
 
ECLI:NL:RBDHA:2013:18257 
Politieagent 
 
17-jarige Rishi op Holland Spoor 
 
Wettelijk voorschrift? 
Artikel 8 Politiewet 
Artikel 7 Ambtsinstructie 
Benaderingstechniek Gevaarlijke Verdachten 
 
Proportionaliteit en subsidiariteit?  



HANDELEN OP GEZAG OVERHEID 
 
Proportionaliteit 
Voorkomen moet worden dat [mogelijk WR] vuur-
wapengevaarlijke persoon zijn [mogelijke WR] 
vuurwapen tegen anderen zou gebruiken 
 
Subsidiariteit 
Nu verdachte wegrende was aanhouding met an-
der middel zoals pepperspray of wapenstok niet 
meer mogelijk 
  



HANDELEN OP GEZAG OVERHEID 
 
De Hullu pagina 328: 
Artikel 2 en 8 Politiewet geven erg ruime algemene 
taken en bevoegdheden (en geen strikte plichten) 
 
Recht op leven (artikel 2 EVRM) 
 
ECLI:NL:RBMNE:2014:1217 
Politieagent schiet op wegrijdende auto 
Geen doden (of ernstig gewonden) 
  



GEEN MATERIËLE WEDERRECHTELIJKHEID 
 
Buiten-wettelijke strafuitsluitingsgrond 
Ontbreken materiële wederrechtelijkheid 
 
HR 29/02/1933 NJ 1933, 918 
Veearts 
 

Noot Taverne 
Opvatting Pompe 
 

De Hullu pagina 343: 
Regelmatig gevoerd verweer, 
dat eigenlijk altijd wordt afgewezen  



GEEN MATERIËLE WEDERRECHTELIJKHEID 
 
ECLI:NL:HR:1979:AC6455 en NJ 1979, 210 
Instructeur zonder gordel 
 

ECLI:NL:HR:1997:ZC9315 en NJ 1997, 668 
Overtreding tijdens rijles 
 

ECLI:NL:HR:1977:AC1783 en NJ 1977, 458 
Softdrugs tegen harddrugs 
 

ECLI:NL:HR:1984:AC8250 en NJ 1984, 461 
Magnetiseur 
  



GEEN MATERIËLE WEDERRECHTELIJKHEID 
 
Toestemming ontneemt wederrechtelijkheid 
Voorvoegsel "mis" in mishandeling 
Voorvoegsel "on" in ontucht 
 
ECLI:NL:HR:1978:AC6417 
Deep Throat 
 
ECLI:NL:HR:2011:BQ6690 
Jongensbesnijdenis 
  



GEEN MATERIËLE WEDERRECHTELIJKHEID 
 
ECLI:NL:HR:1973:AB5022 
Sosjale Joenit en artikel 280 lid 2 en 3 Sr 
 
Verantwoord professioneel handelen 
 
Abortus 
Euthanasie 
Exceptio artis 
Belediging tijdens pleidooi? 
  



AFWEZIGHEID VAN ALLE SCHULD 
 
Buiten-wettelijke strafuitsluitingsgrond 
Afwezigheid van alle schuld 
 
HR 14/02/1916 NJ 1916, 681 
Melk en Water 
 
De Hullu pagina 350: 
Afwezigheid van alle schuld heeft zich in rechts-
praktijk ook echt een plaats verworven 
 
Is dat ook zo?  



AFWEZIGHEID VAN ALLE SCHULD 
 
Overtredingen 
Economische delicten 
 
De Hullu pagina 350: 
Delictsomschrijving en excepties functioneren 
als communicerende vaten 
  



AFWEZIGHEID VAN ALLE SCHULD 
 
Verontschuldigbare: 
Feitelijke dwaling 
Rechtsdwaling 
Onmacht 
 
Maximaal te vergen zorg 
  



AFWEZIGHEID VAN ALLE SCHULD 
 
HR 14/02/1916 NJ 1916, 681 
Melk en Water 
 
20 maart 1915 
Valeriusstraat 259 te Amsterdam 
 
Boer 
Knecht 
Met water verdunde melk 
Overtreding Algemene Plaatselijke Verordening 
  



AFWEZIGHEID VAN ALLE SCHULD 
 
ECLI:NL:HR:1998:ZD1317 en NJ 2000, 54 
Mr G.P. Hamer (Amsterdam) 
 
12 kg cocaïne in sporttas 
Tas op verzoek buurman meegenomen 
 
Primair: opzet (misdrijf 13 lid 2 Opiumwet) 
 

Subsidiair: schuld (overtreding 13 lid 1 Opiumwet) 
  



AFWEZIGHEID VAN ALLE SCHULD 
 
HR 22/11/1949 NJ 1950, 180 
Motorpapieren 
OM-cassatie 
 
Denekamp, 9 oktober 1947 
 
Gelukkige bezitter nieuwe motor 
Spreekt opperwachtmeester over papieren 
Opperwachtmeester wordt als getuige gehoord 
  



AFWEZIGHEID VAN ALLE SCHULD 
 
ECLI:NL:HR:1995:ZD0052 en NJ 1995, 631 
Mr S.M.C. van Beek (Den Haag) 
 
Röhm 8 mm gaspistool 
 
Folder inleveractie verboden wapens 
Aangifte diefstal soortgelijk wapen 
Schadevergoeding verzekeraar 
  



AFWEZIGHEID VAN ALLE SCHULD 
 
Hoge Raad: 
 
Aan folder ministerie mag zodanig gewicht worden 
toegekend dat rechtsdwaling mogelijk is 
 
Uit stilzwijgen politieagent tijdens aangifte kan niet 
zonder meer rechtsdwaling worden afgeleid 
 
Verwijzing naar Gerechtshof Amsterdam 
  



AFWEZIGHEID VAN ALLE SCHULD 
 
Rechtsdwaling en uitdijende regelgeving 
 
De Hullu pagina 357: 
 
Knigge wijst op artikel 7 EVRM met strekking dat 
strafbepaling buiten toepassing moet blijven 
daar strafbaarheid niet was te voorzien 
  



AFWEZIGHEID VAN ALLE SCHULD 
 
ECLI:NL:HR:1993:AB7899 en NJ 1993, 476 
Mr E. van Liere (Rotterdam) 
 
Pinda's met aflatoxine 
 

Maximaal te vergen zorg 
 
Politierechter: artikel 9a Sr 
 

Hoge Raad: afwezigheid van alle schuld 
  



 



PRAKTIJK VOORBEELD 
 
Broer en zus met vriend en vriendin 
Niet aangeschoten en niet uitdagend gekleed 
Alcoholintoxicatie 
 
Lijf en eerbaarheid 
Bagatelaanranding? 
Onttrekkingsvereiste? 
 

Deelneming 
Culpa in causa 
Putatief noodweer  



PRAKTIJK VOORBEELD 
 
Geen onbegrijpelijke vaststelling feiten 
Geen nadere motivering vereist 
Redelijke termijn deelt dat lot 
Toepassing 80a RO 
 
Getekend 
 
P.C. Vegter 
  



STRAFUITSLUITINGSGRONDEN 
 
Haagse Strafrechtspraak 2014 
Vrijdag 9 en 16 januari 2015 
 
Amsterdamse Strafrechtspraak 2014 
Vrijdag 23 januari 2015 
 
Jeugdrecht? 
 
Vragen en/of opmerkingen? 
Over cursus of over iets belangwekkends? 
  



STRAFUITSLUITINGSGRONDEN 
 
www.romelingh.com 
 
College Cursus 
 | Aanmelden 
 | Annuleren 
 | Cursusaanbod 
 | Cursusmateriaal 
 
www.romelingh.com/sheets/sheets-0123.pdf 


