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HAAGSE STRAFRECHTSPRAAK 2019 
 
 Rb Hof  
2019 278 301 579 
2018 249 349 598 
2017 301 266 567 
2016 290 291 581 
2015 216 243 459 
 
Regeling tijdelijke aanwijzing Gerechtshof Den 
Haag voor strafzaken van Gerechtshof Arnhem-
Leeuwarden 2019 (Staatscourant 2019, 22870) 
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JAAR BEGON GOED... 
 
ECLI:NL:GHDHA:2019:290 
 
Voor in nek pakken van levensgezel veroordeling 
tot EUR 400 onder aftrek voorarrest 
 
Oproep voor OM-hoorzitting enkel naar achter-
haald BRP-adres verzonden 
 
Termijn van 10 dagen voor dagvaarding niet in 
acht genomen en van afstand niet gebleken 
  



JAAR BEGON GOED... 
 
Geen grond voor verhoging boete met EUR 9 aan 
administratiekosten 
 
Advocaat-generaal: niet-ontvankelijkheid 
 
Standpunt advocaat-generaal kan niet anders wor-
den opgevat als afstand van recht tot vervolging 
 
Gerechtshof: niet-ontvankelijkheid 
 
Bouritius, Royakkers en Bijloos  



JAAR BEGON GOED... 
 
ECLI:NL:RBDHA:2019:1329 
 
Wet voorziet niet in specifieke bevoegdheid voor 
inloggen op account 
 
Artikel 181 Sv geeft algemene bevoegdheid 
Vordering uitlevering gegevens mogelijk alternatief 
Toetsing aan proportionaliteit en subsidiariteit 
 
Bepaalt dat vordering en beschikking thans niet 
aan verdediging worden verstrekt  



JAAR BEGON GOED... 
 
ECLI:NL:RBDHA:2019:1330 
Netwerkzoeking 
 
Terugplaatsing computer in woning om doorzoe-
king van plaats te creëren is gekunsteld 
 
Buiten woning inloggen op netwerk, waardoor wo-
ning niet opnieuw hoeft te worden betreden 
 
Bepaalt dat netwerkzoeking kan worden gedaan op 
locatie waar computer zich thans bevindt  



JAAR BEGON GOED... 
 
ECLI:NL:RBDHA:2019:11385 
 
Plaatsvervangend hoofdofficier functioneel parket 
Duyvendak en Smits arrondissementsparket 
 
Hoge Raad wijst Rechtbank Den Haag aan voor 
zover Openbaar Ministerie bij die rechtbank ver-
volging en berechting nodig oordeelt 
 
Mr A.H.J. Saes (Amsterdam): kunt u mij vertellen 
wie nieuwe zaaksofficier wordt?  



JAAR BEGON GOED... 
 
Dit is niet onze beslissing, maar beslissing leiding 
Openbaar Ministerie Den Haag 
 
Wij zijn plaatsvervangend officier van justitie in Den 
Haag en zo honderd procent Haags 
 
Hoogst onwaarschijnlijk dat Openbaar Ministerie 
ontvankelijk wordt verklaard, want geen uitvoering 
gegeven aan beschikking Hoge Raad 
  



JAAR BEGON GOED... 
 
Bezwaarschrift tegen dagvaarding gegrond en stelt 
verdachte buiten vervolging 
 
Beslissing vervolging moest door Openbaar Minis-
terie Den Haag worden genomen 
 
Recht vervolging kan niet herleven met andere 
zaaksofficieren, want niet-ontvankelijkheid treft 
Openbaar Ministerie als geheel 
 
Du Pon, Wijnnobel en Mulder  



BEWIJS 
 
ECLI:NL:GHDHA:2019:292 
Enkelvoudige fotoconfrontatie 
Drugsgebruiker als getuige 
 
Raadsman: met herkenning van verdachte door 
getuige moet behoedzaam worden omgegaan daar 
er sprake is van enkelvoudige fotoconfrontatie 
 
Gerechtshof: geen rechtsregel belet om gebruik te 
maken van getuige die zegt verdachte te herken-
nen bij enkelvoudige fotoconfrontatie  



BEWIJS 
 
ECLI:NL:GHDHA:2019:1726 
Gewapende overval door drie verdachten op wo-
ning waarbij drie kilo hennep wordt buitgemaakt 
 
Fotobewijsconfrontatie met foto verdachte 
 
Aarzelende aanwijzing van drie foto's (1, 2 en 5), 
kan niet als herkenning worden beschouwd 
 
Vrijspraak, want dossier bevat geen ander direct 
bewijs dat verdachte deel uitmaakte van trio  



BEWIJS 
 
ECLI:NL:GHDHA:2019:1493 
Winkelier wordt twee keer overvallen naar zeggen 
door dezelfde overvaller 
 
17 augustus 2017 en 15 november 2017 
 
Signalement: trainingspak, met donkerblauwe jas 
merk X en donkergrijze broek merk Y 
 
Still: trainingspak merk Y met geen waarneembaar 
kleurverschil tussen jas en broek  



BEWIJS 
 
Aangever kennelijk in staat om onderscheid te ma-
ken tussen donkerblauw en donkergrijs 
 
Opgegeven signalement roept bij gerechtshof on-
zekerheid op over waarneming aangever 
 
Zeker daar aangever ook spreekt over shawl of iets 
dergelijks voor gezicht overvaller 
 
27 maanden (waarvan 4 voorwaardelijk) voor eer-
ste overval en vrijspraak voor tweede overval  



BEWIJS 
 
ECLI:NL:RBDHA:2019:10059 
Mr J.G.M. Dassen (Utrecht) 
 
Zoetermeer, 2 juni 2019 om 02.00 uur 
Brigadier buiten dienst hoort springend glas 
Naar buiten en ziet man met schroevendraaier 
 
Brigadier probeert man vast te pakken 
Man maakt stekende bewegingen 
Man weet te vluchten 
 
Kras op borst  



BEWIJS 
 
Raadsman: 
 
Verklaring brigadier enig bewijsmiddel 
Met verklaring behoedzaam omgaan 
Brigadier namelijk zelf slachtoffer 
 
Geen directe herkenning bij confrontatie 
Onduidelijk waar herkenning op is gebaseerd 
Verschil tussen signalement en verdachte 
 
Slank postuur versus fors postuur  



BEWIJS 
 
Geen twijfel eer en geweten aangever, maar wel 
behoedzaamheid daar aangever ook slachtoffer is 
 
Onduidelijk waar herkenning op is gebaseerd 
Verschil tussen signalement en verdachte 
 
Geen sporen bestelbus 
Geen aanwijzingen telecom 
Alibi verdachte niet nagelopen 
 
Vrijspraak door Schaaf, Kole en Lubbe  



BEWIJS 
 
ECLI:NL:RBDHA:2019:3153 
Mr J.M. Lintz (Den Haag) 
Den Haag, 16 januari 2017 
 
Vrouw neemt in schoenenwinkel tas weg 
EUR 1.200 opgenomen met valse sleutel 
 
Vrouw wordt door verschillende verbalisanten her-
kent van beelden bij pinautomaat 
  



BEWIJS 
 
Verweer 1 - Niet-ontvankelijkheid 
 
Belangrijke pagina's en CD met bewegende beel-
den ontbreken in dossier verdediging, terwijl daar-
over navraag is gedaan 
 
Weliswaar verdient handelen Openbaar Ministerie 
niet schoonheidsprijs, maar geen sprake van on-
herstelbaar vormverzuim 
  



BEWIJS 
 
Verweer 2 - Geen herkenning mogelijk 
 
Geen twijfel aan oprechtheid van verbalisanten, 
maar geen overtuiging bij rechtbank 
 
Beelden van matige kwaliteit 
Te klein gedeelte van gezicht 
Geen onderscheidende kenmerken 
Kaaklijn op beeld wijkt af van verdachte 
 
Vrijspraak door De Ruiter, De Boer en Montijn  



BEWIJS 
 
ECLI:NL:RBDHA:2019:1855 
Mr P.J.P. Dietz de Loos (Wassenaar) 
 
Malieveld, 18 maart 2018 
 
Snitches get stiches 
Weggrissen van iPhone 7 
Slaan en schoppen tegen lichaam 
Er komt zo auto en daar stoppen wij jou in 
 
Officier: 15 maanden onder aftrek  



BEWIJS 
 
Verklaring aangever enig bewijsmiddel 
 
Uit omstandigheid dat telefoon verdachte in directe 
omgeving delict was volgt niet zonder meer betrok-
kenheid verdachte bij delict 
 
Zeker daar verdachte zegt vaak in buurt Malieveld 
te zijn om daar weed te halen en te chillen in 
spacetunnel (= tunnel parkeergarage Malieveld) 
 
Vrijspraak door Hammer, Van As en Lubbe  



BEWIJS 
 
ECLI:NL:GHDHA:2019:861 en 862 
Bedrijfsinbraak te De Lier 
 
Alarm gaat af om 04.24 uur 
Politie ter plaatse om 04.30 uur 
 
Agent ziet natte voeten aan overzijde sloot 
Natte voeten voeren naar achterdeur woonhuis 
 
In afvalbak treft agent tas met buit aan 
In woonhuis wordt natte kleding aangetroffen  



BEWIJS 
 
Rechtbank: 120 uur met aftrek 
Gerechtshof: 10 weken met aftrek 
 
Verdachte eerder veroordeeld 
 
Gerechtshof heeft geen enkel inzicht gekregen in 
huidige persoonlijke omstandigheden 
 
Geen reden af te wijken van eis 
 
Van Engelen, De Boer en Bijloos  



BEWIJS 
 
ECLI:NL:RBDHA:2019:3698 
 
Dat jij er niet bij kon zijn, dat zullen wij zien 
En dan zeg jij in groepsapp... 
 
In jeugdzaak wraking mr M. van Loenhoud door mr 
M.A. van de Weerd 
 
Verzoeker ontkent Whatsapp-gesprek te hebben 
gevoerd en kreeg geen gelegenheid om... 
  



BEWIJS 
 
Verzoeker ontkent op plaats delict te zijn geweest 
Rechter zegt tot andere conclusie te zijn komen 
Raadsman vraagt tot welke conclusie 
 
Dat jij er niet bij kon zijn, dat zullen wij zien, want 
vijf getuigen verklaren anders 
 
En dan zeg jij in groepsapp met nummer ... "Kom 
naar ... daar is zojuist battleram ingezet" 
  



BEWIJS 
 
Aan begin zitting conclusie getrokken 
 
Nadien enkel stukken voorgehouden zonder open 
te staan voor betoog verdachte 
 
Zowel subjectieve als objectieve vrees dat rechter 
vooringenomen was 
 
Toewijzing door De Ruiter, De Hek en Alt 
  



BEVOEGDHEDEN 
 
ECLI:NL:GHDHA:2019:1339 
Pepperspray te Capelle aan den IJssel 
 
Huiselijk geweld tegen zwangere vrouw 
Kapotte ruit portiekdeur en opmerking passant 
 
Vrouw met kind komt naar buiten 
Vrouw wil niets van politie weten 
 
Agenten bellen herhaald aan en forceren deur 
Zwangere vrouw, vier kinderen en slapende man  



BEVOEGDHEDEN 
 
Hebt u hulp nodig? 
Man reageert agressief 
 
Agenten gebruiken pepperspray 
Man aangehouden voor wederspannigheid 
 
Betreden woning rechtmatig 
Artikel 3 en 7 Politiewet 
 
Gebruik pepperspray niet rechtmatig 
Artikel 12a en 12b Ambtsinstructie  



BEVOEGDHEDEN 
 
Geen geval voor gebruik 
Geen waarschuwing voor gebruik 
Vereiste afstand niet in acht genomen 
 
Geen rechtmatige uitoefening bediening 
 
Verzet verdachte eerst na gebruik pepperspray 
 
Vrijspraak door Bot, De Boer en Vingerling  



BEVOEGDHEDEN 
 
ECLI:NL:GHDHA:2019:1942 
 
Laan van Nieuw Oost Einde 
Bestuurder met telefoon tegen oor 
Persoon komt voor ter zake Opiumwet 
 
Vordering tot uitlevering van drugs 
Kijk maar, ik heb niets bij mij 
Beginnen met kofferbak 
 
Henneplucht, vuilniszak en papiertje met adres...  



BEVOEGDHEDEN 
 
Verweer 1 - Afwijkende verklaring getuige 
 
Getuige geeft bij raadsheer-commissaris aan an-
ders te hebben verklaard dan geverbaliseerd 
 
Verbalisant zegt daarop: "Spannend, ik heb daar 
geen verklaring voor" 
 
Weliswaar geeft gang van zaken te denken, maar 
daarmee geen niet-ontvankelijkheid 
  



BEVOEGDHEDEN 
 
Verweer 2 - Onrechtmatige bewijsvergaring 
 
Opmerking over "persoon komt voor ter zake Opi-
umwet" onvoldoende grond 
 
Opmerking "kijk maar, ik heb niets bij mij" geen uit-
drukkelijke toestemming tot doorzoeking 
 
Vormverzuim in zin van artikel 359a Sv... 
  



BEVOEGDHEDEN 
 
Schending artikel 8 EVRM 
 
Met constatering kan niet worden volstaan, omdat 
daarmee ernst verzuim niet wordt gecompenseerd 
 
Bewijsuitsluiting als krachtige stimulans om verge-
lijkbare ernstige vormverzuimen te voorkomen 
 
Vrijspraak 
 
Bouritius, Van Walree en W.M. Limborgh  



BEVOEGDHEDEN 
 
ECLI:NL:RBDHA:2019:12607 
Mr D.J.G. Timmermans (Leiden) 
Den Haag, 8 mei 2019 
 
Levenloze lichaam 91-jarige vrouw 
Dochter en thuiszorgmedewerkster 
112 verbindt door met verpleegkundige 
 
Huisarts gaat uit van natuurlijke dood 
Sieraden blijken te zijn verdwenen 
Patholoog concludeert misdrijf  



BEVOEGDHEDEN 
 
Artikel 126nf Sv vordering gevoelige gegevens 
Rechter-commissaris verleent machtiging 
Artikel 2 EVRM en media-aandacht 
 
Klaagschrift rechtbank 
 
Meldkamergesprek valt onder beroepsgeheim 
Medisch beroepsgeheim is niet absoluut 
Informatie is niet zonder meer onmisbaar 
  



BEVOEGDHEDEN 
 
Dochter is getuige 
Thuiszorgmedewerkster is getuige 
 
Verpleegkundige kan als getuige worden gehoord 
en per vraag afweging maken 
 
Gesprek kan op schrift worden gesteld en per 
woord kan afweging worden gemaakt 
 
Toestemming nabestaanden niet relevant 
 
U-A-Sai, Loos en Neervoort  



BEVOEGDHEDEN 
 
ECLI:NL:RBDHA:2019:10842 
Taakstraf 150 uur voor schending ambtsgeheim 
Beroepsverbod voor 3 jaar 
Man en veelvuldig, maar niet gedeeld 
 
ECLI:NL:GHDHA:2019:600 
Taakstraf 50 uur voor schending ambtsgeheim 
Niets over beroepsverbod 
Vrouw en enkele keer, maar wel gedeeld 
  



VVC-ZAKEN 
 
ECLI:NL:GHDHA:2019:1179 
 
EUR 25 in portemonnee 
Mobiele telefoon gaat filmen 
Thuiszorgmedewerker opent lade 
 
Rechtbank: 
6 maanden (waarvan 2 voorwaardelijk) 
Verbod verzorgen in thuiszorg voor 5 jaar 
  



VVC-ZAKEN 
 
Gerechtshof: 
 
Bij diefstal is wel ontzetting ambt mogelijk, maar 
niet uitoefenen bepaalde beroepen 
 
Verbod in vorm van voorwaarde doorkruist bij wet 
voorziene straffen (ECLI:NL:HR:2019:87) 
 
Erfgenamen alleen ontvankelijk bij relatie tussen 
verdenking en dood benadeelde 
 
120 uur taakstraf  



VVC-ZAKEN 
 
ECLI:NL:GHDHA:2019:2600 
Hoger beroep officier van justitie 
 
Voorhout, 16 juni 2017 
Verdachte spuugt agent in gezicht 
 
Ik voelde mij er echt smerig door 
 
Primair: mishandeling 
Subsidiair: belediging 
  



VVC-ZAKEN 
 
Gerechtshof: 
 
Spugen kan onaangename fysieke ervaring zijn 
Smerig voelen duidt op psychische ervaring 
 
Schuldigverklaring voor belediging 
EUR 150 voor agent die EUR 300 claimde 
 
Bruinsma, Mos-Verstraten en De Boer 
  



VVC-ZAKEN 
 
ECLI:NL:RBDHA:2019:4327 
 
Alphen aan den Rijn, 16 oktober 2016 
Verdenking rijden onder invloed 
Mee naar bureau 
 
Spuugt arrestantenverzorger in gezicht 
Kriebel in oog arrestantenverzorger 
Vermindering zicht aan oog 
  



VVC-ZAKEN 
 
Artikel 302 Sr opzettelijk zwaar letsel toebrengen 
Artikel 308 Sr schuld aan zwaar letsel 
Artikel 300 Sr mishandeling 
Artikel 267 Sr belediging 
 
Niet gebleken dat verdachte van besmetting wist of 
risico op besmetting had genomen, maar wel zeer 
onaangename fysieke ervaring 
 
160 uur, ontzegging en EUR 15.000 voor agent  



VVC-ZAKEN 
 
ECLI:NL:GHDHA:2019:2758 
 
Bestelbus rijdt door Korftlaan te Delft 
Voetgangers moeten opzij springen 
Wie was dat, wie was dat?! 
 
Vuistslag ik gezicht 
 
Bestuurder wordt door politie verhoord 
Als ik die gozer tegen kom, dan sloop ik hem 
Advocaat kan dossier met adressen opvragen?  



VVC-ZAKEN 
 
Voor mishandeling 40 uur taakstraf 
 
Voor bedreiging vrijspraak 
 
Nu bedreiging tijdens besloten verhoor plaatsvond, 
niet aannemelijk dat aangever op hoogte van be-
dreiging zou raken of kans daarop bestond 
 
Kaptein, Lagerwerf en De Boer  



VVC-ZAKEN 
 
ECLI:NL:RBDHA:2019:1245 
 
Niet iedere vorm van bedrog in spraakgebruik valt 
onder bereik oplichting in artikel 326 Sr 
 
Specifiek in artikel 326 Sr genoemde oplichtings-
middelen moeten worden gebruikt 
 
Enkel gebruik oplichtingsmiddel niet voldoende, 
want oplichtingsmiddel moet van invloed zijn 
 
Voorzienbare kans op wanprestatie levert niet zon-
der meer kunstgreep op  



VVC-ZAKEN 
 
ECLI:NL:RBDHA:2019:3702 
Klaagschrift tegen onttrekking aan verkeer 
 
Voor EUR 15.000 auto gekocht 
Vals VIN-nummer 
 
Bij onttrekking aan verkeer wordt niet schade ver-
goed, maar waarde voorwerp 
 
Auto met vals VIN-nummer is niet meer waard dan 
sloopauto  



VERKEERSZAKEN 
 
ECLI:NL:GHDHA:2019:921 
Themazittingen drugs in verkeer 
10 juli 2019 en 6 mei 2019 
 
Onder invloed van drugs 
Onder invloed van twee soorten drugs 
Onder invloed van alcohol en drugs 
 
Circa 14 gepubliceerde uitspraken van 
Van den Hurk, Royakkers en Leinarts 
Van den Hurk, Van Dijk en De Jong  



VERKEERSZAKEN 
 
ECLI:NL:GHDHA:2019:2431 
 
Meer dan negentig minuten verstreken tussen 
speekseltest en bloedafname 
 
Raadsman: geen geldig onderzoek, omdat strikte 
waarborgen niet zijn nageleefd 
 
Gerechtshof: overschrijding termijn levert geen on-
betrouwbaar resultaat op 
 
Dat buiten termijn geen bloed meer mag worden 
afgenomen doet daar niet aan af  



VERKEERSZAKEN 
 
Gerechtshof: overschrijding termijn levert wel on-
herstelbaar vormverzuim op 
 
Verdachte heeft namelijk langer moeten wachten 
dan bedoeling is 
 
Gezien termijn met één minuut is overschreden 
wordt daar geen gevolg aan verbonden 
 
De Haan, Van den Honert en Van de Kar 
  



VERKEERSZAKEN 
 
ECLI:NL:RBDHA:2019:6620 
 
Bloedmonster is niet zo spoedig mogelijk bij labo-
ratorium bezorgd en laboratorium heeft niet binnen 
twee weken bloedmonster onderzocht 
 
Rechtbank: regels moeten juistheid onderzoeksre-
sultaat waarborgen 
 
Nu bloedmonster bij -20 °C is bewaard geen aan-
leiding om aan juistheid resultaat te twijfelen  



VERKEERSZAKEN 
 
ECLI:NL:RBDHA:2019:5407 
Onder invloed op 1 oktober 2016 (= 935) 
Onder invloed op 27 februari 2017 (= 1.135) 
 
Uitkomst tegenonderzoek wijkt wezenlijk af 
Verwijzing van enkelvoudig naar meervoudig 
 
Verdachte blijkt bij NFI te werken... 
 
12 maanden (waarvan 6 voorwaardelijk) 
Beroepsverbod voor 3 jaar  



VERKEERSZAKEN 
 
ECLI:NL:RBDHA:2019:617 
 
Gouda, 16 april 2018 
Bus passeert scholieren 
Meisje van 14 onder bus 
 
Rechter spiegel raakt linker handvat 
 
Boete van EUR 500 
Geen ernstige onvoorzichtigheid (= misdrijf) 
Wel veroorzaken gevaar op weg (= overtreding)  



VERKEERSZAKEN 
 
ECLI:NL:GHDHA:2019:3082 
Hoger beroep officier van justitie 
 
29 jaar in dienst busbedrijf 
Route heel vaak gereden 
Geen straf of maatregel 
 
Om oversteken gemakkelijker te maken is midden-
geleider breder gemaakt, waardoor fietsstroken 
niet meer aan geldende normen voldoen 
  



ZWARE ZAKEN 
 
ECLI:NL:GHDHA:2019:1974 
26-jarige man krijgt 25 jaar voor moord 
Eigenlijk 23-jarige, want... 
 
Feit 1 - Moord op 14 juni 2016 te Leiden 
Feit 2 - Wapenbezit op 21 juli 2016 te Zaandam 
 
Gieterijstraat, Volkswagen Caddy en Piaggio 
Gestolen en voorzien van valse kentekens 
Pistoolmitrailleur en 33 perforaties 
  



ZWARE ZAKEN 
 
ECLI:NL:RBDHA:2019:585 en 586 
Mr Hammerstein en Steller (Amsterdam) 
 
Drie mannen komen op idee om in te breken 
Zoeken woning waar niemand thuis zou zijn 
 
Op bank, alarm uit en vragen naar kluis 
Medeplegen van geweldshandelingen? 
 
24 maanden (waarvan 8 voorwaardelijk)  



ZWARE ZAKEN 
 
ECLI:NL:RBDHA:2019:2796 
Melding ouders bij politie 
Micro Uzi, vijf pistolen en kogels 
 
Enige bewoner, wordt geacht bekend te zijn met 
spullen in zijn of haar woning 
 
Rechtbank neemt verdachte kwalijk dat hij geen 
openheid van zaken heeft gegeven 
 
27 maanden (waarvan 6 voorwaardelijk)  



ZWARE ZAKEN 
 
ECLI:NL:GHDHA:2019:2466 
Ripdeal 
 
Ridderkerk, 2 maart 2016 
 
Verdachte rijdt auto van drie aangevers klem 
Medeverdachte dreigt met wapen en lost schoten 
In auto verdachte drie kilogram cocaïne gevonden 
 
36 maanden 
  



ZWARE ZAKEN 
 
ECLI:NL:RBDHA:2019:5301 en 5303 
 
Plofkraak met pizzaschuif-methode te Nieuwkoop 
 
Bankpas, explosief op stok in gleuf en ontsteken 
Met EUR 37.000 en tweede pizzaschuif gepakt 
Na bekentenis ligt veroordeling gereed 
 
36 maanden uitgangspunt 
Vereniging en gevaar zijn verzwarend 
48 maanden (waarvan 4 voorwaardelijk)  



ZWARE ZAKEN 
 
ECLI:NL:RBDHA:2019:6382, 6416, en 6443 
 
Poging moord advocaat 
26 september 2017 te Zoetermeer 
Mr Koopman, Polman en Van Weers (Amsterdam) 
 
Afspraak potentiële cliënt voor echtscheiding 
Opvallend jong voor tien jaar huwelijk 
Advocaat wil visitekaartje pakken 
 
Tegen muur geduwd en met stanleymes gesneden  



ZWARE ZAKEN 
 
Na kalm beraad en rustig overleg 
 
Afspraak dag tevoren gemaakt 
Telefoon voor eerst en laatst gebruikt 
Verdachte te jong om tien jaar gehuwd te zijn 
Identiteit verhuld door zwarte bril en zwarte hoed 
 
Dit maakt dat er sprake is van poging tot moord 
  



ZWARE ZAKEN 
 
Tweede man: 
- komt met steker uit auto 
- loopt constant naast steker 
- wijst steker naar kantoor advocaat 
 
Naar kiosk, spreekt straatmuzikant, loopt door naar 
Station Zoetermeer, koopt kaartje en neemt trein 
richting Den Haag Centraal 
 
Dwaalspoor  



ZWARE ZAKEN 
 
Slachtoffer letterlijk voor leven getekend 
 
EUR 133.000 materiële schade 
EUR 22.500 immateriële schade 
Kantoor korte tijd later failliet gegaan 
 
8 jaar, 8 jaar en vrijspraak 
EUR 10.000 
EUR 22.500 
 
Wijnnobel, Groeneveld en Smelt  



ZWARE ZAKEN 
 
ECLI:NL:GHDHA:2019:873 
 
EUR 36.000 
EUR 13.500 
Valsheid in geschrifte 
Meineed Gerechtshof Den Bosch 
 
Rechtbank: 240 uur 
Gerechtshof: 6 maanden 
  



KERNROLJURISPRUDENTIE 
 
ECLI:NL:GHDHA:2019:2602 
Kernroljurisprudentie I 
 
Raadsman stelt zich voor verdachte 
Raadsman op eerdere zittingen aanwezig 
 
Geen oproep ex artikel 48 Sv voor zitting in dossier 
 
Mail officier van justitie doet daar niet aan af 
Telefoontje griffier doet daar ook niet aan af 
  



KERNROLJURISPRUDENTIE 
 
ECLI:NL:GHDHA:2019:2377 
Kernroljurisprudentie II 
 
Gaat u maar even koffiedrinken 
Raadsvrouw wordt plots omgeroepen 
Rechter had zich van haar toga ontdaan 
 
Nietige zitting, want raadsvrouw had zich gesteld, 
was tijdig aanwezig, bevond zich in gebouw en 
zaak was bovendien uit uitgeroepen! 
  



KERNROLJURISPRUDENTIE 
 
ECLI:NL:GHDHA:2019:1018 
Nietige zitting 
 
Hoewel dagvaarding in persoon is uitgereikt, kon 
van verdachte niet worden verwacht maatregelen 
te treffen om op zitting aanwezig te zijn 
 
Verbleef met rechterlijke machtiging in Almelo 
 
Vergelijk: ECLI:NL:GHDHA:2018:2014 
  



KERNROLJURISPRUDENTIE 
 
ECLI:NL:RBDHA:2019:6331 
Mr T. Sönmez (Rotterdam) 
 
Omzetting taakstraf in gevangenisstraf 
Zonder adres en daarom betekening aan griffier 
 
Kantooradres kan niet gelden als woon- of verblijf-
plaats in zin van artikel 588 Sv 
 
Wet kent geen bepaling dat termijn eerst na ken-
nisname van omzetting aanvangt  



KERNROLJURISPRUDENTIE 
 
ECLI:NL:GHDHA:2019:860 
 
Schriftelijke volmacht griffier tot instellen hoger be-
roep voldoet niet aan eisen artikel 450 Sv 
 
Vergelijk: ECLI:NL:HR:2017:2411 
 
Zonder andersluidend bericht ga ik ervan uit te 
hebben voldaan aan formele vereisten 
 
Raadsman moet op hoogte te zijn van eisen  



KERNROLJURISPRUDENTIE 
 
ECLI:NL:GHDHA:2019:2101 
 
Dadelijke uitvoerbaarheid bijzondere voorwaarden 
 
Niet-naleving meldplicht reclassering 
 
Geen hoger beroep mogelijk (artikel 14j Sr) 
 
Voor zover geen deel andere uitspraken 
  



RELATIONELE ZAKEN 
 
ECLI:NL:GHDHA:2019:2603 
Echtgenoten zijn geen levensgezellen 
 
Begrip levensgezel ziet blijkens wetsgeschiedenis 
op twee meerderjarigen die, anders dan als elkaars 
echtgenoot, met elkaar nauwe persoonlijke betrek-
king onderhouden 
 
Vergelijk: ECLI:NL:HR:2013:1075 
  



RELATIONELE ZAKEN 
 
ECLI:NL:GHDHA:2019:2357 
Vrouw mishandelt man 
 
Zij op 20 december 2016 te Hoogvliet opzettelijk 
zwaar lichamelijk letsel, te weten litteken aan lin-
kerzijde van gezicht, heeft toegebracht met mes 
 
Man en vrouw aan keukentafel 
Man krijgt Whatsapp van minnares 
Vrouw gooit telefoon tegen muur 
Vrouw steekt man met mes in gezicht  



RELATIONELE ZAKEN 
 
Gerechtshof toetst aan ECLI:NL:HR:2018:1051 
 
Gezichtspunten voor zware mishandeling 
 
Verwerpt beroep op noodweerexces 
 
EUR 250 (en 2 maanden voorwaardelijk) 
 
Van Engelen, Baardman en Van Lottum 
  



RELATIONELE ZAKEN 
 
ECLI:NL:RBDHA:2019:7030 
Vrouw drogeert man 
 
Peruaanse verpleegster 
Naar terras markt Gouda 
 
3 pillen in glas man 
22 pillen in onderbroek vrouw 
 
EUR 30 aan contanten 
Mastercard en bankpas  



RELATIONELE ZAKEN 
 
Verdachte wilde zelf pinnen, maar had controle 
verloren over armen handen en vingers 
 
Naar ziekenhuis en kon zich niets meer herinneren 
 
Uit dossier komt beeld naar voren dat vrouw meer-
dere mannen pillen heeft gegeven 
 
Officier van Justitie: 18 maanden 
Mr M.G. Vos: gelijk voorarrest 
Rechtbank: 15 maanden  



RELATIONELE ZAKEN 
 
ECLI:NL:GHDHA:2019:2102 
Vaderrol onvoldoende vervuld 
 
6-jarige en 3-jarige dochter bij vrouw 
Vrouw heeft psychische klachten 
Gebrandmerkt met hete vork 
 
Dochter in hulpeloze toestand gelaten 
 
Rechtbank: 60 uur voorwaardelijk 
Gerechtshof: 140 uur (waarvan 80 voorwaardelijk)  



RELATIONELE ZAKEN 
 
ECLI:NL:GHDHA:2019:3510 
GPS-tracker onder auto ex 
 
Van medio september tot medio oktober 2017 te 
Leiden met technisch hulpmiddel tappen van ge-
gevens die niet voor verdachte bestemd waren 
 
Op 2 maart 2018 te Den Haag heeft aangezet tot 
meineed tegenover politierechter: "Ik heb GPS-
tracker niet zelf geplaatst, maar vriend van mij" 
  



RELATIONELE ZAKEN 
 
Twaalf keer SMS naar tracker en daarop twaalf 
keer per SMS locatie tracker gekregen 
 
Geen tappen, maar lineaire gegevensstroom 
 
Gegevens wel voor verdachte bestemd 
 
Geen steunbewijs voor aanzetten tot meineed 
 
Vrijspraak 
  



RELATIONELE ZAKEN 
 
ECLI:NL:RBDHA:2019:6674 
Witwassen in ruimte onder bad 
 
Doorzoeking wegens groot onderzoek 
 
Verdachte wijst EUR 60.000 aan in plastic zak in 
technische ruimte bad 
 
Verklaart dat geld van vriend is en dacht dat geld 
afkomstig was van verkoop woning 
  



RELATIONELE ZAKEN 
 
Vriend verklaart dat geld van hem is en afkomstig 
is van besnijdenisfeest 
 
Laat videofilm van feest zien waarbij grote contante 
bedragen worden gedoneerd 
 
Tijdens doorzoeking meer geld aangetroffen 
 
Officier van Justitie: EUR 17.000 
 
Mr M.T. van der Wulp: vrijspraak  



RELATIONELE ZAKEN 
 
Rechtbank: 
 
Verdachte heeft direct verklaring gegeven over 
herkomst die niet op voorhand hoogst onwaar-
schijnlijk is, omdat verklaring wordt ondersteund 
door getuigen of andere bevindingen 
 
Vrijspraak door Van Rens, Japenga en Loos 
  



STRAFUITSLUITING 
 
ECLI:NL:GHDHA:2019:116 
Strevelsweg te Rotterdam 
 
Uit beelden telefoon blijkt dat aangever verdachte 
agressief benadert en slaande beweging maakt 
 
Nu incident speelt op middenberm drukke weg kon 
verdachte niet vluchten 
 
Rechtbank: 180 uur 
Gerechtshof: ontslag rechtsvervolging  



STRAFUITSLUITING 
 
ECLI:NL:GHDHA:2019:2464 
Burenruzie putatief noodweer vader 
  



STRAFUITSLUITING 
 
ECLI:NL:GHDHA:2019:2463 
Burenruzie noodweerexces zoon 
  



STRAFUITSLUITING 
 
ECLI:NL:RBDHA:2019:10317 
Veroordeeld voor valsheid in geschrifte 
 
DNA, tenzij: 
- aard misdrijf 
- bijzondere omstandigheden geval 
 
Wetgever noemt daarbij meineed, schuldheling, 
verduistering en valsheid in geschrifte 
  



STRAFUITSLUITING 
 
Inmiddels vijftien jaar verder en DNA-techniek 
heeft ontwikkeling doorgemaakt 
 
DNA relevant bij elk misdrijf waarbij stoffelijke ob-
jecten worden gebruikt of menselijk contact is 
 
Momenteel DNA eigenlijk alleen niet van betekenis 
bij omissiedelicten 
 
Bezwaar ongegrond  



MISSERS EN TOPPERS 
 
ECLI:NL:GHDHA:2019:1532 
 
Night at the Park op 27 juni 2015 
Mitch Henriquez 
 
Waar van ander verwacht wordt dat hij terugtreedt, 
wordt van agent verwacht dat hij geweld toepast 
wanneer dit passend en noodzakelijk is 
 
Zes maanden voorwaardelijk voor DH01 
Vrijspraak voor DH02  



MISSERS EN TOPPERS 
 
Moeder circa EUR 1.800 
Zus circa EUR 4.400 
Zus circa EUR 4.200 
Zoon circa EUR 9.200 
Vriendin niet-ontvankelijk 
 
Affectieschade EUR 17.500 afwijzing vordering 
Shockschade EUR 20.000 niet-ontvankelijk 
Eigen schuld 25% 
  



MISSERS EN TOPPERS 
 
ECLI:NL:RBDHA:2019:8029 
Mr B. Kuppens (Den Haag) 
 
28/12/2014 = weigering ademanalyse 
16/03/2015 = dagvaarding ingetrokken 
14/05/2019 = behandeling verzoek 
 
Officier van Justitie: inmiddels zitting bekend 
Raadsvrouw: komt door verzoek beëindiging 
  



MISSERS EN TOPPERS 
 
Doel is beëindigen van onzekere situatie 
Met bepalen zitting onzekerheid beëindigd 
 
Tijdsverloop geen grond voor beëindiging 
Verjaring beschermt verdachte tegen inactiviteit 
 
Mr G.H.M Smelt 
 
Klopt, maar wat mij betreft onbevredigend! 
  



MISSERS EN TOPPERS 
 
ECLI:NL:RBDHA:2019:12514 
Zelfmoord is geen misdaad 
Mr H. Sytema (Den Haag) 
 
Gemeente Krimpenerwaard drijft mij tot zelfmoord 
Ik kom met jerrycan benzine en steek mij in brand 
 
Officier van Justitie: 
Gevangenisstraf van 28 dagen 
Locatieverbod voor gemeentehuis 
Contactverbod met gemeenteambtenaren  



MISSERS EN TOPPERS 
 
Rechtbank: 
 
Verdachte vertelt alles op politiebureau 
Politie rijdt daarop achter verdachte aan 
Verdachte aangehouden op parkeerplaats 
 
Zelfmoord is geen misdadig doel 
Opzet op dit doel is geen strafbaar feit 
Voorbereiding tot dit doel is niet strafbaar 
 
Vrijspraak door Notermans, Hensen en Hartendorp  



MISSERS EN TOPPERS 
 
Intercollegiaal overleg vereiste wetswijziging 
 
Verplicht rechtsgebiedenregister gekregen 
 
Geen R-en-R-praktijk meer mogelijk 
 
Kantoorgenoot ging en kwam weer terug 
 
Horloge afgedaan en nooit meer omgedaan 
  



MISSERS EN TOPPERS 
 
ECLI:NL:GHDHA:2019:1167 
Mr R.J. Wybenga (Rotterdam) 
 
't Koetsiertje te Delft op 5 april 1983, twaalf scho-
ten, zes doden en vier zwaargewonden 
 
Verdachte en advocaat zetten in op TBS, maar 
daarvoor is er te gericht geschoten 
 
Levenslang, geen reden voor verlof, want geen te-
rugkeer in maatschappij  



MISSERS EN TOPPERS 
 
Artikel 3 EVRM maakt burgerlijke rechter bevoegd 
bij afwijzing gratie 
 
Advies van gerecht dat straf of maatregel heeft op-
gelegd is in beginsel leidend 
 
Kroon mag gratie niet gebruiken om van gerecht 
afwijkende mening te doen blijken 
 
Kroon mag alleen van advies afwijken ingeval zich 
bijzondere omstandigheden voordoen  



MISSERS EN TOPPERS 
 
Uit dossier is van bijzondere omstandigheden niet 
gebleken 
 
Echter, rechter mag Kroon niet veroordelen tot ver-
lenen gratie 
 
Rechter kan Kroon wel veroordelen om op gratie-
verzoek opnieuw te beslissen 
 
ECLI:NL:RBDHA:2019:11683 
  



MISSERS EN TOPPERS 
 
ECLI:NL:GHDHA:2019:597 
Mr S.C. van Paridon (Rotterdam) 
 
Vier verdachten in trailer te Vlaardingen 
Zelfde feit, dezelfde verdenking en zelfde rol 
 
Raadsman: niet-ontvankelijkheid wegens ernstige 
schending gelijkheidsbeginsel 
 
Gerechtshof: beslissing vervolging niet genomen 
door redelijk handelend officier van justitie  



MISSERS EN TOPPERS 
 
ECLI:NL:RBDHA:2019:2937 
Mr S.T. van Berge Henegouwen (Maastricht) 
 
Den Haag, 2 september 2017 om 00.15 uur 
 
Melding getuigen over horen meerdere schoten 
Getuigen zien twee mannen in auto stappen 
Politie treft vijf kogelhulzen aan 
 
Twee maanden lager meldt verdachte zich  



MISSERS EN TOPPERS 
 
Op zitting ontkent verdachte iets met schietpartij te 
maken te hebben 
 
Moest zich van ander op politiebureau melden als 
schutter 
 
Kan helaas niet op details ingaan, in verband met 
zijn veiligheid 
  



MISSERS EN TOPPERS 
 
Rechtbank ziet zich voor vraag gesteld of verdach-
te daadwerkelijk schoten heeft gelost 
 
Als bewijs geldt zijn verklaring alsmede verklarin-
gen van getuigen over schoten en twee mannen 
 
Getuigen geven algemeen signalement over twee 
mannen met donkere huiskleur en kleding 
 
Verklaring verdachte verschilt op diverse punten 
van verklaringen getuigen  



MISSERS EN TOPPERS 
 
Verdachte blijkt datum en plaats schietpartij niet 
goed te kunnen duiden 
 
Verdachte verklaart aanvankelijk dat hij alleen was 
en lopend te zijn vertrokken 
 
Rechtbank kan zo niet buiten redelijke twijfel vast-
stellen of verdachte die schoten heeft gelost 
 
Vrijspraak door Holleman, Kole en De Winter 
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