
BEDREIGING EN BELEDIGING 
 
Docent Mr W. Römelingh 
Datum Vrijdag 20 november 2020 
Plaats Hotel Casa Amsterdam 
Uren 3 Uren (= 3 Punten) PO Juridisch 
 
Cursus voor advocaten over bedreiging en beledi-
ging. Aandacht voor bijzondere vormen van deze ui-
tingsdelicten. Bespreking van rechtspraak. Aan-
dacht voor vrijheid van meningsuiting. 
  



BEDREIGING EN BELEDIGING 
 
Tekenen bij aankomst 
Tekenen bij vertrek 
 
Graag contactgegevens achterlaten 
Graag mobiele telefoon(s) stil 
 
Pauze om 16.30 uur 
Borrel om 18.15 uur 
  



BEDREIGING EN BELEDIGING 
 
www.romelingh.com 
 
College Cursus 
 | Aanmelden 
 | Annuleren 
 | Cursusaanbod 
 | Cursusmateriaal 
 
www.romelingh.com/sheets/sheets-0242.pdf 
  



BEDREIGING EN BELEDIGING 
 
Vermogensdelicten 
Geweldsdelicten 
Uitingsdelicten 
 
   TEKST & COMMENTAAR   Strafrecht 
 
Mr dr P.P.J. van der Van der Meij 
Advocaat te Amsterdam 
 
Mr dr A.L.J. Janssens 
Rechter bij Rechtbank Noord-Nederland  



BEDREIGING 
 
Bedreiging 
- van dien aard 
- onder zodanige omstandigheden 
- tot wie uiting is gericht 
- redelijke vrees voor 
- specifiek misdrijf 
 
Voorwaardelijk opzet 
Opmerkelijke bedreigingen 
Bedreiging en schadevergoeding 
  



BEDREIGING 
 
ECLI:NL:HR:1984:AC8252 
Consul-Generaal 
 
Armeense genocide 
Armeense kwestie 
Mr A.M.M. Orie 
 
Rotterdam, 21 juli 1982 
Westersingel-Witte de Withstraat 
Vuurstoot met MAT machinegeweer 
  



BEDREIGING 
 
Middel 1 
Ongericht schieten levert geen bedreiging op, al-
thans niet zonder meer 
 
Middel 2 
Artikel 284 Sr (dwang) is van toepassing in plaats 
van artikel 285 Sr (bedreiging) 
 
Iemand door bedreiging met geweld dwingen: 
- iets te doen "ga hier weg" 
- iets niet doen "komt niet hier"  



BEDREIGING 
 
Hoge Raad 
Er werd gericht geschoten 
Geen lex specialis 
 
Verhouding dwang (artikel 284 Sr) en bedreiging 
(artikel 285 Sr) 
 
Ik sla je, als je niet weggaat! 
Ik vermoord je!  



BEDREIGING 
 
Vereisten in rechtspraak 
 
Bedreiging 
- van dien aard 
- onder zodanige omstandigheden 
- tot wie uiting is gericht 
- redelijke vrees voor 
- specifiek misdrijf 
  



BEDREIGING 
 
Levensdelict 
Zware mishandeling 
Aanranding en verkrachting 
 
Openlijk geweldpleging 
Algemeen gevaar personen en goederen 
 
Gijzeling, ontvoering en terrorisme 
  



BEDREIGING 
 
Artikel 285 Sr 
Mondelinge (maximaal 2 jaar) 
Schriftelijke (maximaal 4 jaar) 
Bedreiging met terroristische misdrijf 
Bedreiging met terroristisch oogmerk 
 
ECLI:NL:HR:2007:BA3598 
E-mail is schriftelijk 
  



VAN DIEN AARD 
 
ECLI:NL:HR:2005:AT3659 
Ik ga je als eerste pakken! 
 
Frits B. 
12 maart 2002 
 
Bedankt voor die acht jaar! 
Als ik vrij kom ga ik je als eerste pakken! 
  



VAN DIEN AARD 
 
Mr A.P. Visser (Den Haag) 
 
Middel eerste onderdeel 
Tenlastelegging onvoldoende feitelijk 
 
Middel tweede onderdeel 
Bewezenverklaring ontoereikend gemotiveerd 
 
Hoge Raad 
Bewezenverklaring ontoereikend gemotiveerd 
  



VAN DIEN AARD 
 
ECLI:NL:HR:2011:BQ3717 
Loslaten! 
 
Mr A.P. Visser (Den Haag) 
 
Albert Heijn 20 februari 2009 
Vrouw stopt goederen in haar tas 
Personeel houdt vrouw bij uitgang tegen 
Man met tot vuist gebalde hand komt binnen 
  



VAN DIEN AARD 
 
Gerechtshof 
Hoofd is zeer kwetsbare plek 
Vuist kan ernstige gevolgen teweegbrengen 
Aanmerkelijke kans op zwaar lichamelijk letsel 
 
Hoge Raad 
Bewezenverklaring ontoereikend gemotiveerd 
  



VAN DIEN AARD 
 
ECLI:NL:HR:2018:2250 
Mr D.J.G.J. Cornelissen (Den Haag) 
 
Rotterdam, 1 maart 2016 
Ondersteuner Beheer en Inkomen 
Als ik morgen niet ben gebeld, dan ga jij eraan! 
 
Gerechtshof 
Bedreigend, want feit van algemene bekendheid dat 
bedreigingen tegen baliemedewerkers regelmatig 
verder vorm krijgen in fysiek geweld  



VAN DIEN AARD 
 
Advocaat-generaal 
Geen feit van algemene bekendheid dat baliemede-
werkers regelmatig leven verliezen bij fysiek geweld 
dat volgt op bedreigingen 
 
Echter, woorden "jij gaat eraan" laat weinig aan ver-
beelding over en wordt in Dikke Van Dale eenduidig 
aangemerkt dat persoon doodgaat 
 
Volgt verwerping 
  



VAN DIEN AARD 
 
ECLI:NL:GHAMS:2018:3100 
 
Woordenwisseling tussen mannen 
Verdachte houdt tang in rechterhand 
Verdachte roept "ik weet waar jullie wonen" 
 
Geuite woorden (op zichzelf noch gelet op omstan-
digheden) konden geen redelijke vrees oproepen 
dat aangever leven zou verliezen 
 
Vrijspraak  



VAN DIEN AARD 
 
ECLI:NL:RBDHA:2017:6714 
 
De Horsten, 1 januari 2017 
Graag bordje spaghetti met familie eten 
Koning vragen of hij Amalia mocht trouwen 
 
Waarom liggen er geen mijnen op pad? 
Als ik zou willen had ik wat aan kunnen doen 
Jullie moeten fouilleren want ik kan wapen dragen 
  



VAN DIEN AARD 
 
Rechtbank 
 
Weliswaar waarschuwende woorden, maar geen 
bedreigende woorden 
 
Omstandigheden maakten dit niet anders, want ver-
dachte voldeed direct aan ieder verzoek 
 
Geen strafbaar feit (en geen Wvggz) 
  



ONDER ZODANIGE OMSTANDIGHEDEN 
 
Bedreiging 
- van dien aard 
- onder zodanige omstandigheden 
- tot wie uiting is gericht 
- redelijke vrees voor 
- specifiek misdrijf 
 
Belastende omstandigheden 
Ontlastende omstandigheden 
  



ONDER ZODANIGE OMSTANDIGHEDEN 
 
ECLI:NL:HR:2004:AN9309 
OM-cassatie 
 
Mail over antraxbrieven naar kantoor doorgestuurd 
Met enveloppe en melkpoeder naar kantoor 
 
Zojuist mail ontvangen en kijk wat heb ik hier?! 
 
Vestigingsleider in bespreking 
Plakt enveloppe op deur vestigingsleider 
  



ONDER ZODANIGE OMSTANDIGHEDEN 
 
Vestigingsleider denkt met melkpoeder te maken te 
hebben, maar zeker is hij niet 
 
Pakt schoteltje en vergelijkt poeder in brief met 
melkpoeder op kantoor 
 
Gaat voor alle zekerheid naar politiebureau, waar 
vervolgens alarm wordt geslagen 
 
Gerechtshof 
Geen bedreiging, maar aanschouwelijke grap  



ONDER ZODANIGE OMSTANDIGHEDEN 
 
Hoge Raad 
 
Gelet op destijds wereldwijde onrust over per post 
verspreide antraxbacterie is oordeel Gerechtshof 
Den Haag niet zonder meer begrijpelijk 
 
Verwijzing naar Gerechtshof Amsterdam 
 
Zaak speelde op 17 oktober 2001 te Ridderkerk 
  



ONDER ZODANIGE OMSTANDIGHEDEN 
 
ECLI:NL:HR:2006:AV4191 
Mr B.P. de Boer (Amsterdam) 
 
Hilversum, 22 september 2001 
Fietsendief na insluitingsfouillering 
"Fuck you, ik gooi een handgranaat" 
 
Wat is er gebeurd?  



ONDER ZODANIGE OMSTANDIGHEDEN 
 
Aanhouding Bussummerstraat 
Agenten vragen bijstand collega's 
 
Agent voelt hevige pijnscheut in schouder 
"Ik hoop dat je hierdoor aids krijgt" 
Agent krijgt vuistslag tegen kaak 
 
Insluitingsfouillering en observatiecel 
"Fuck you, ik gooi een handgranaat" 
  



ONDER ZODANIGE OMSTANDIGHEDEN 
 
Advocaat-generaal 
Gooien handgranaat zo onwaarschijnlijk dat niet valt 
in te zien hoe vrees kon ontstaan 
 
Zelfs wanneer rekening wordt gehouden met: 
- hevig verzet bij aanhouding 
- ene collega gebeten 
- andere collega geslagen 
- verdachte door dolle heen  



ONDER ZODANIGE OMSTANDIGHEDEN 
 
Hoge Raad 
 
Doet zaak zelf af om doelmatigheid 
 
Spreekt verdachte vrij voor feit nummer ... 
 
Dit tast aard en ernst bestreden uitspraak niet aan, 
waardoor geen vernietiging strafoplegging nodig is 
  



ONDER ZODANIGE OMSTANDIGHEDEN 
 
ECLI:NL:HR:2018:245 
Mr J.J. Bussink (Utrecht) 
 
Leiden, 29 juli 2015 
Verdachte wordt overgebracht naar bureau 
Ik ga jullie namen doorgeven aan onderwereld 
 
Gerechtshof 
Bedreigend mede gezien omstandigheid dat ver-
dachte boos en agressief was 
  



ONDER ZODANIGE OMSTANDIGHEDEN 
 
Advocaat-generaal 
Omstandigheid dat iemand bij aanhouding boos en 
agressief is, kan evengoed reden zijn om uitingen 
niet serieus te nemen 
 
Hoge Raad 
Ontoereikend gemotiveerd, mede daar uit geuite be-
woordingen op zichzelf niet volgt dat verbalisanten 
moesten vrezen voor hun leven 
  



ONDER ZODANIGE OMSTANDIGHEDEN 
 
ECLI:NL:GHLEE:2011:BQ5142 
Leeuwarden, 30 juni 2009 
 
Rekent reep chocola af en wil naar buiten 
Aanhouding voor vermeende diefstal 
 
Mee naar kantoor supermarkt 
Moet tas openen 
 
Ik sla je kop van je romp! 
  



ONDER ZODANIGE OMSTANDIGHEDEN 
 
Gerechtshof 
 
Woorden moeten worden gezien in context ver-
meende winkeldiefstal 
 
Geuite bewoordingen emotionele ontlading die niet 
geëigend is om vrees op te wekken 
 
Vrijspraak 
  



TOT WIE UITING IS GERICHT 
 
ECLI:NL:HR:2005:AR7062 
 
Horecadetachement 
 
Eindhoven, 3 december 2000 om 02.30 uur 
Twee hoofdagenten in retroreflecterende jassen 
 
"Die kankerwouten moeten ze allemaal afmaken" 
  



TOT WIE UITING IS GERICHT 
 
Gerechtshof 
Twee weken gevangenisstraf en tenuitvoerlegging 
 
Hoge Raad 
Gelet op algemene bewoordingen uitlatingen, oor-
deel niet zonder meer begrijpelijk 
 
Advocaat-generaal 
Werpt blik over "papieren muur" en komt daardoor 
tot ander oordeel 
  



TOT WIE UITING IS GERICHT 
 
ECLI:NL:RBBRE:2010:BO3363 
School shooting 
 
www.4chan.org 
When I'm going to school tomorrow 
I'm going to shoot some people dead 
 
Duitse school in Winnenden met 16 doden 
Medewerker Een Vandaag 
Lokale Driehoek Breda 
  



TOT WIE UITING IS GERICHT 
 
Wie is er bedreigd? 
 
Een leerling uit Breda had reactie geplaatst 
 
Hey, daar ga ik naar school ... ik meld me ziek 
 
120 uur (minus 13 dagen voorarrest) 
  



TOT WIE UITING IS GERICHT 
 
ECLI:NL:RBDHA:2020:11330 
Zeven schoten in lucht 
 
Gouda, 15 mei 2020 
 
Primair poging doodslag onbekende 
Subsidiair bedreiging onbekende 
Meer subsidiair poging bedreiging onbekende 
 
Bedreiging moet worden verfeitelijkt 
  



TOT WIE UITING IS GERICHT 
 
   TEKST & COMMENTAAR   Strafrecht 
Voor veroordeling ter zake van bedreiging is vereist 
dat bedreigde daadwerkelijk op hoogte is geraakt 
van bedreiging 
  



TOT WIE UITING IS GERICHT 
 
ECLI:NL:HR:2017:24 
Almere, 10 december 2012 
 
Aangeefster loopt stage op basisschool 
Moeder aangeefster ontvangt sms-bericht 
 
Begin: "Zeg tegen je hoerendochter... 
Einde: ...ik vermink jouw kankerdochter" 
 
Gerechtshof legt veertig uur taakstraf op 
  



TOT WIE UITING IS GERICHT 
 
Hoge Raad 
 
Voor veroordeling vereist dat bedreigde daadwerke-
lijk op hoogte is geraakt van bedreiging 
 
Uit gebezigde bewijsmiddel volgt niet dat dochter op 
hoogte is geraakt van sms-bericht aan moeder 
 
Volgt terugverwijzing (naar Leeuwarden) 
Wist dochter van sms-bericht aan moeder? 
Zo ja, ook bekend met zware mishandeling?  



TOT WIE UITING IS GERICHT 
 
ECLI:NL:GHSGR:2012:BW7674 
Twitter 
 
Rijkelijke beloning voor degene die [politicus] de 
keel doorsnijdt 
 
Liefst van rechts naar links, maar ook van links naar 
rechts is ok 
 
Tweede nuancerende tweet  



TOT WIE UITING IS GERICHT 
 
Hoe zit het met bereiken van [politicus]? 
 
Door tweet te plaatsen op open Twitter-account met 
circa 220 volgers, heeft verdachte aanmerkelijke 
kans aanvaard dat aangever daadwerkelijk op 
hoogte zou kunnen raken van bedreiging 
 
100 uur werkstraf 
 
Anders: ECLI:NL:HR:2014:2916 
  



TOT WIE UITING IS GERICHT 
 
ECLI:NL:RBROE:2010:BL8588 
Zodanig onder invloed 
 
Thorn, 8 juni 2009 
Man en vrouw (ex-partners) 
Zwaaiend met mes: "Ik maak je af" 
 
Door alcohol "stukjes van film kwijt" 
  



TOT WIE UITING IS GERICHT 
 
Rechtbank: 
 
Vrijspraak 
 
Geen weet bedreiging 
Evenmin weet aanwezigheid mes 
 
Na kennisname geen reactie 
Na kennisname evenmin enige vrees 
  



TOT WIE UITING IS GERICHT 
 
ECLI:NL:GHDHA:2019:2758 
 
Bestelbus rijdt door recreatiegebied te Delft 
Voetgangers moeten opzij springen 
 
Wie was dat, wie was dat?! 
Vuistslag ik gezicht 
  



TOT WIE UITING IS GERICHT 
 
Bestuurder wordt door politie verhoord 
Als ik die gozer tegen kom, dan sloop ik hem 
Advocaat kan dossier met adressen opvragen? 
 
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 
  



TOT WIE UITING IS GERICHT 
 
ECLI:NL:RBSGR:2007:BA0546 
Maxima en prinsesjes 
 
Centrale Meldkamer Politie 
Maxima en prinsesjes kogel door kop 
 
Politie licht Dienst Koninklijke Beveiliging in 
Dienst Koninklijke Beveiliging licht kroonprins in 
  



TOT WIE UITING IS GERICHT 
 
Ziekelijke stoornis en gebrekkige ontwikkeling in 
casu schizofrenie van paranoïde type 
 
Artikel 39 Sr 
 
1 jaar psychiatrisch ziekenhuis 
 
Wvggz 
  



REDELIJKE VREES VOOR 
 
ECLI:NL:HR:2006:AV4824 
Jullie gaan eraan! 
 
Stomdronken man uit Leeuwarden maakt ruzie met 
(stomdronken) vrouw in Heerenveen 
 
Vrouw geeft man klappen 
Agenten komen eraan te pas 
 
Man gaat vrijwillig met agenten mee  



REDELIJKE VREES VOOR 
 
Op bureau wordt man recalcitrant en enige tijd ge-
plaatst in ophoudkamer (wegens andere melding) 
 
Agenten willen van man af, maar man vindt dat 
agenten hem naar Leeuwarden moeten brengen 
 
Wij willen u hier nooit meer zien! 
Jullie gaan eraan! 
  



REDELIJKE VREES VOOR 
 
Middel 
Hoe kunnen agenten zich bedreigd hebben gevoeld 
door stomdronken man? 
 
Hoge Raad 
Nou, door objectieve uitleg artikel 285 Sr 
  



REDELIJKE VREES VOOR 
 
Bij redelijke vrees voor: 
- gaat het niet om bedoeling verdachte 
- gaat het niet om gevoelens slachtoffer 
- maar om wat een redelijk mens zou vinden 
 
Annotatie Buruma 
ECLI:NL:HR:2004:AP2145 
Delikt en Delinkwent 2006 pagina 364 
  



REDELIJKE VREES VOOR 
 
Persoon slachtoffer wordt snel gerekend tot omstan-
digheden waaronder 
 
Gemak waarmee flutzaak tot strafbare bedreiging 
wordt opgewaardeerd 
 
Wanneer reikwijdte strafbepalingen wordt vergroot, 
moet rechter (weer) over opportuniteit vervolging 
kunnen beslissen (zoals tot 1933) 
  



REDELIJKE VREES VOOR 
 
Politie moet niet uit wezels bestaan 
 
Gebrek aan incasseringsvermogen verpest ons ka-
rakter 
 
Schandelijke praktijk van voegen om schadever-
goeding op te strijken 
 
Juist ingeval ambtenaar zelf slachtoffer is wordt 
diens kwalificatie gevoelig voor willekeur 
  



REDELIJKE VREES VOOR 
 
ECLI:NL:GHAMS:2018:1178 
Telefoniste 112 meldkamer 
 
Als je niet luistert, dan snijd ik je strot door! 
 
Vereiste redelijke vrees kan niet worden vastge-
steld, daar aangever anoniem persoon was en ver-
dachte personalia niet kan achterhalen 
 
Vrijspraak  



SPECIFIEK MISDRIJF 
 
ECLI:NL:GHAMS:2017:1888 
 
Amsterdam, 17 oktober 2016 
Verdachte tegen werkstrafbegeleider 
Kom even buiten camera staan, dan leg ik je neer! 
 
Woorden, hoe laakbaar ook, geen bedreiging tegen 
leven of op zware mishandeling gericht, omdat neer-
leggen gewoonlijk niet deze gevolgen heeft 
 
Vrijspraak  



SPECIFIEK MISDRIJF 
 
ECLI:NL:GHAMS:2016:1865 
 
In verpleegkundigenkamer: "Jou moet ik hebben!" 
 
Niet iedere vorm van lichamelijk letsel is als zwaar 
aan te merken 
 
Moet gaan om letsel dat naar gewoon spraakge-
bruik als zwaar wordt aangemerkt 
 
Vrijspraak  



SPECIFIEK MISDRIJF 
 
ECLI:NL:GHAMS:2016:2331 
Met gebalde vuisten: "Ik sla je op je bek!" 
 
Nu bedreiging met eenvoudige mishandeling niet 
strafbaar is gesteld, zal strafrechter niet tot veroor-
deling wegens strafbaar feit kunnen komen 
 
Ervaring leert dat dit moeilijk is te begrijpen voor 
slachtoffers van bedreiging met eenvoudige mis-
handeling, maar rechter gebonden aan wet 
  



SPECIFIEK MISDRIJF 
 
Als poging eenvoudige mishandeling niet strafbaar 
is, waarom zou bedreiging met eenvoudige mishan-
deling dan wel strafbaar zijn? 
 
   TEKST & COMMENTAAR   Strafrecht 
Opheffen hand om te treffen ging wetgever te ver 
 
Inleiding mishandeling - Aantekening 5 
  



SPECIFIEK MISDRIJF 
 
ECLI:NL:RBDHA:2017:3591 
Bedreiging met terroristisch misdrijf in PI Ter Apel 
 
Terug in Algerije ga ik eerste de beste Nederlander, 
Europeaan of Westerling vermoorden door hem in 
stukken te snijden 
 
Zes maanden 
  



SPECIFIEK MISDRIJF 
 
ECLI:NL:HR:2019:1890 
Drie dagen na aanslagen te Parijs 
 
In Schuurtje langs A2 in buurt Roosteren 
 
Melding 112 van Dombo en Kikker 
U spreekt met islam IS 
Meneer Rutte gaat ons bellen 
Overal staat alles klaar 
 
Meldingen over knallen en lichtflitsen  



SPECIFIEK MISDRIJF 
 
Voor veroordeling voor bedreiging met terroristisch 
misdrijf is niet vereist dat verdachte zelf ook met ter-
roristisch oogmerk heeft gehandeld 
 
Vereist is wel redelijke vrees dat misdrijf waarmee 
wordt gedreigd terroristisch is en dat dit ook zou 
worden uitgevoerd 
 
160 uur en 12 maanden voorwaardelijk 
In schuurtje olifanten- en kikkerpak aangetroffen 
  



VOORWAARDELIJK OPZET 
 
ECLI:NL:GHSGR:2008:BD3043 
Foto politicus met bloemen, teddybeertjes en waxi-
nelichtjes 
 
Associatie met verkeersslachtoffers en daarom 
dood en dus bedreiging met dood 
 
Rechtbank: vrijspraak 
Advocaat-generaal: drie maanden voorwaardelijk 
  



VOORWAARDELIJK OPZET 
 
Gerechtshof 
Omstandigheden ontbraken waaronder redelijke 
vrees kon worden opgewekt dat tegen aangever ge-
weld zou worden aangewend 
 
Geen aankondiging ophanden zijnde dood, even-
min aanvaarding bewuste kans op dood, maar be-
doeld als kunstwerk dat oproept tot debat 
 
Vrijspraak die in cassatie in stand blijft 
ECLI:NL:HR:2010:BM9768  



VOORWAARDELIJK OPZET 
 
ECLI:NL:HR:2007:BA3135 
Rappende scholier 
 
Jongen wordt door meisjes gepest 
Jongen schrijft rapliedje over meisjes 
 
Liedje eindigt met "pak wijven terug" 
Jongen stuurt rapliedje naar vriend 
 
Liedje wordt hit op school 
  



VOORWAARDELIJK OPZET 
 
Absurde gebeurtenissen 
 
Excuus aangeboden en stuurt liedje nogmaals voor 
kennisname 
 
Ik dacht dat dit geen kwaad kon, omdat ik alles met 
hen had uitgepraat 
 
Volgt terugverwijzing wegens veroordeling voor toe-
sturen nadat alles was uitgepraat 
  



OPMERKELIJKE BEDREIGINGEN 
 
ECLI:NL:GHDHA:2017:1117 
 
Bedreiging rechter Rechtbank Rotterdam 
Uitspreken 36 maanden gevangenisstraf 
Ik snijd je strot af als ik jou tegenkom 
 
Rechtbank Rotterdam: 2 weken 
Gerechtshof Den Haag: 60 uur 
  



OPMERKELIJKE BEDREIGINGEN 
 
Artikel 285 Sr bedreiging 
Omschrijving 
Bedreiging EUR 250 
Tonen slagwapen 40 uur 
Tonen steekwapen 60 uur 
Tonen vuurwapen 4 mnd gs ov 
Inrijden op persoon 4 mnd gs ov 
 
Ingeval feit begaan tegen functionaris kan oriënta-
tiepunt worden verhoogd met 33 tot 100% 
  



OPMERKELIJKE BEDREIGINGEN 
 
ECLI:NL:GHARL:2015:7692 
Met middel door ambt geschonken 
 
Agent buiten diensttijd meent dat aangever iets uit 
buddyseat scooter weg wil nemen 
 
Roept "politie", trekt dienstwapen en richt volgens 
aangever dienstwapen op hem 
 
Schudden na afloop handen  



OPMERKELIJKE BEDREIGINGEN 
 
Gerechtshof 
 
Twijfel of verdachte opzet heeft gehad om aangever 
te bedreigen met misdrijf tegen leven gericht 
 
Omstandigheid dat verdachte niet volgens ambtsin-
structie heeft gehandeld doet daar niet aan af 
 
Vrijspraak die in cassatie in stand blijft 
ECLI:NL:HR:2016:2895 
  



OPMERKELIJKE BEDREIGINGEN 
 
ECLI:NL:RBDHA:2013:15701 
Mr L.A. Versteegh (Zoetermeer) 
 
Bedreiging Arrestatie Team 
 
Alphen aan den Rijn, 17 juni 2013 
Klaar met leven en opblazen van woning 
Politie, brandweer en ambulance naar woning 
 
200 dagen waarvan 45 voorwaardelijk 
  



BEDREIGING EN SCHADEVERGOEDING 
 
ECLI:NL:HR:2019:340 
Bedreiging, belaging en belediging 
 
Contact- en gebiedsverbod in vorm van zowel 
- vrijheidsbeperkende maatregel als 
- bijzondere voorwaarde 
 
Kan dat? 
 
Artikel 38v lid 5 Sr 
  



BEDREIGING EN SCHADEVERGOEDING 
 
ECLI:NL:GHSGR:2010:BM3052 
 
Dordrecht, 22 februari 2007 
Agent spoorwegpolitie 
 
Emotionele, geboeide en op grond liggende ver-
dachte: "Ik vergeet jouw kop niet. Als ik jou tegen-
kom, sla ik jouw kop in elkaar." 
 
Agent benadeelde partij 
EUR 300 aan immateriële schade  



BEDREIGING EN SCHADEVERGOEDING 
 
Lang mee bezig geweest 
 
Slapeloze nachten 
 
Aantasting gevoel gezag 
 
Verminderd plezier in werk 
 
Harder en zakelijker opstelling 
  



BEDREIGING EN SCHADEVERGOEDING 
 
Gerechtshof: 
 
Schade rechtstreeks geleden? 
Kennelijk 
 
Belang strafbaarstelling bedreiging? 
Voorkomen dat iemand onder druk wordt gezet 
 
Benadeelde partij in belang geschaad? 
Nee, want verdachte was bij uiting machteloos 
  



BEDREIGING EN SCHADEVERGOEDING 
 
Agent had uit hoofde van zijn functie en professio-
naliteit, weerstand moeten kunnen bieden aan ge-
voelens welke zouden hebben geleid tot immateri-
ele schade 
 
EUR 400 boete voor bedreiging 
Wijst af vordering benadeelde partij 
Afwijzing in plaats van niet-ontvankelijkheid 
  



BEDREIGING EN SCHADEVERGOEDING 
 
ECLI:NL:RBDHA:2017:6690 
DNA-bezwaar gegrond 
 
Bedreiging twee officieren van justitie 
 
Jullie gaan eraan! 
Met hand langs keel 
40 uur voor minderjarige 
 
ECLI:NL:RBDHA:2016:8773 
  



BEDREIGING EN SCHADEVERGOEDING 
 
ECLI:NL:RBDHA:2015:1308 
DNA-bezwaar gegrond 
 
Verbale bedreiging is delict waarvan redelijkerwijs 
aannemelijk is dat voor opheldering daarvan DNA-
onderzoek in algemeen geen rol zal spelen 
 
Meineed 
Schuldheling 
Verduistering 
Valsheid in geschrifte 
En... verbale bedreiging!  



BELEDIGING 
 
Bepaald feit (bij smaad en laster) 
Ruchtbaarheid (bij smaad en laster) 
Incasseringsvermogen 
Context uiting 
Niet in openbaar 
Niet in tegenwoordigheid 
Niet in bediening 
Geen ambtenaar of klacht 
Vrijheid van meningsuiting 
Sukkel verzuchting 
Algemeen bekende typering met negatieve bijklank  



BELEDIGING 
 
Titel XVI Belediging 
 
Artikel 261 Smaad 
 Laster 
  
Artikel 266 Eenvoudige belediging 
 Gekwalificeerde belediging 
 
Elke belediging die niet karakter smaad heeft, wordt 
aangemerkt als eenvoudige belediging 
  



BELEDIGING 
 
Eer 
Respect dat iemand als mens toekomt 
 
Goede naam 
Iemands eer in ogen van anderen 
 
   TEKST & COMMENTAAR   Strafrecht 
Beslissend is niet of iemand de facto al dan niet een 
goede naam heeft  



BELEDIGING 
 
Belediging 
Aantasting eer en goede naam 
 
Smaad 
Belediging door beschuldiging bepaald feit 
 
Laster 
Belediging door beschuldiging bepaald feit wetende 
dat feit niet waar is 
  



BELEDIGING 
 
Smaad maximaal 6 maanden 
Smaadschrift maximaal 1 jaar 
 
Reden duurzaamheid uitlating 
 
   TEKST & COMMENTAAR   Strafrecht 
Wel vereist dat maker geschrift of afbeelding deze 
voor openbaarheid heeft bestemd 
  



BEPAALD FEIT (BIJ SMAAD EN LASTER) 
 
ECLI:NL:HR:2020:1035 
 
Brandstichting in boot op 10 april 2018 
Foto uit dossier op Snapchat 
Snitch van Parkwijk 
 
Gerechtshof 
Smaadschrift, want snitch betekent verklikker en is 
zeker onder jongeren algemeen bekend 
  



BEPAALD FEIT (BIJ SMAAD EN LASTER) 
 
Hoge Raad 
Kennelijk oordeel dat aangeefster in eer en goede 
naam is aangerand doordat aangeefster politie in-
formatie heeft verschaft is onbegrijpelijk 
 
Er is in bijzonder niet vastgesteld dat aangeefster bij 
"gewone" publiek in ongunstig daglicht is gesteld 
door uiting verdachte 
 
Volgt terugverwijzing (naar Leeuwarden) 
  



BEPAALD FEIT (BIJ SMAAD EN LASTER) 
 
ECLI:NL:HR:2018:2240 
 
Bericht op Facebook 
IRIS HERR'oplichter'ass'MAAMI 
Artikel over strafzaak tegen 21-jarige vrouw 
 
Ik heb in 2008 rechtszaak gehad 
Verdachte heeft uitspraak op internet gezet 
Ik heb geen idee waarom verdachte dit doet 
  



BEPAALD FEIT (BIJ SMAAD EN LASTER) 
 
Gerechtshof 
EUR 500 voor smaadschrift 
 
Hoge Raad 
Oordeel gerechtshof ontoereikend gemotiveerd, 
omdat niet blijkt van voldoende geconcretiseerde 
gedragingen van aangeefster 
 
Gaat om bepaald feit 
Niet om bepaalde eigenschap 
  



BEPAALD FEIT (BIJ SMAAD EN LASTER) 
 
ECLI:NL:GHDHA:2015:2971 
 
Hillegom periode juli tot en met december 2012 op 
weblog X gemeld dat Y oplichter is 
 
Tenlastelegging ziet op artikel 261 Sr 
Vereist herkenbare concrete gedraging 
 
Van smaad is geen sprake als feit ziet op eigen-
schap of typering van betrokkene 
  



BEPAALD FEIT (BIJ SMAAD EN LASTER) 
 
Strafrechter moet feit beoordelen, zelfs ingeval geen 
verweer is gevoerd op dit punt 
 
ECLI:NL:HR:2013:1556 
ECLI:NL:HR:2009:BI1171 
 
Iemand oplichter noemen is onvoldoende concreet 
voor smaad, zodat vrijspraak volgt 
  



RUCHTBAARHEID (BIJ SMAAD EN LASTER) 
 
ECLI:NL:RBROE:2011:BP6585 
 
Hij die opzettelijk: 
- eer en goede naam aanrandt 
- met doel om daar ruchtbaarheid aan te geven 
 
Gestapo = Arrestatieteam 
SS = Justitie Den Bosch 
NSB = Advocatuur 
Dokter Mengele = Pro Justitia 
  



RUCHTBAARHEID (BIJ SMAAD EN LASTER) 
 
Wat is passende afsluiting pleidooi? 
Dat is afhankelijk van uw uitspraak! 
Indien zelfde niveau als Raad van Discipline 
 
Rechtbank: 
Volstrekt ongepaste uitlatingen 
Uitlatingen zijn jurist ook onwaardig 
Echter, uit niets blijkt opzet op ruchtbaarheid 
 
Vrijspraak voor smaadschrift 
Politierechter mr L.P. Bosma  



RUCHTBAARHEID (BIJ SMAAD EN LASTER) 
 
ECLI:NL:GHAMS:2016:5168 
 
Meldingen over geluidsoverlast 
Inbeslagname geluidsboxen 
 
Klachtencommissie politie 
Buurtregisseur politie 
 
Is corrupt, blijft haar stalken, roddelt over haar, heeft 
haar viool gestolen en gaat te werk als nazi 
  



RUCHTBAARHEID (BIJ SMAAD EN LASTER) 
 
Rechtbank 
Veroordeling voor smaadschrift 
EUR 500 van EUR 750 voor benadeelde partij 
 
Gerechtshof 
Vrijspraak voor smaadschrift 
Benadeelde partij niet-ontvankelijk 
 
Geen ruchtbaarheid 
  



INCASSERINGSVERMOGEN 
 
ECLI:NL:HR:2000:AA9745 
Vuile homo's 
 
Leeuwarden, 24 mei 1998 
Man fietst langs verbalisanten 
Man maakt daarbij geluid van paard 
Blijft omkijken en komt daardoor ten val 
 
Advocaat-generaal 
  



INCASSERINGSVERMOGEN 
 
Woord "homo" beledigend? 
Soms 
 
Samenstel "vuile homo" beledigend? 
Ja 
 
Kan context verschil maken? 
Soms 
 
Moet agent dikkere huid hebben? 
Nee, zelfs strafverhogend  



INCASSERINGSVERMOGEN 
 
Hebben verbalisanten aandeel gehad? 
 
Kan lachen beledigend zijn? 
 
Gerechtshof 
Geheel voorwaardelijke straf 
Aanhouding was niet aangewezen 
Veroordeling die in cassatie in stand blijft 
  



INCASSERINGSVERMOGEN 
 
ECLI:NL:HR:2009:BI5623 
 
Om 04.00 uur op Grote Markt te Groningen maakt 
aangeschoten studente politieagenten uit voor suk-
kels, lossers en klootzaken 
 
Gerechtshof 
Geen belediging gezien omstandigheden en mede 
daar van politieagenten zeker incasseringsver-
mogen verwacht mag worden 
  



INCASSERINGSVERMOGEN 
 
Hoge Raad 
Omstandigheden waaronder uitlatingen zijn ge-
daan, zijn van onvoldoende gewicht om daaraan be-
ledigend karakter te ontzeggen 
 
Opvatting dat van politieagenten zeker incasse-
ringsvermogen verwacht mag worden, vindt geen 
steun in recht 
 
Volgt terugverwijzing (naar Leeuwarden) 
  



INCASSERINGSVERMOGEN 
 
ECLI:NL:GHAMS:2015:5198 
 
Het Parool 4 januari 2014 
We houden dik geld over 
 
Leen Schaap (52) Commissaris van Politie 
Merel Ludwig (32) Inspecteur van Politie 
 
NieuwSpraak 8 januari 2014 
Deze man en zijn neukertje 
  



INCASSERINGSVERMOGEN 
 
Vakantie Gambia, Amerika en wat stedentrips 
Eerste rang kerstcircus Carré 
Er is altijd geld over 
 
Dankzij beleggingen 
Zekerheid goed pensioen niet nodig 
Je kunt niet genoeg schoenen hebben 
 
Deze man en zijn neukertje brengen gehele korps in 
diskrediet! 
  



INCASSERINGSVERMOGEN 
 
Artikel 12 Sv beklag raakt artikel 10 EVRM 
 
In democratie ruimte voor uitlatingen die kwetsen, 
choqueren of verontrusten 
 
Zeker wanneer die uitingen zijn gericht tot publieke 
personen in media 
 
Klager heeft interview gegeven waarin uitsluitend 
aandacht is voor zijn financiële positie 
  



INCASSERINGSVERMOGEN 
 
Klager is werkzaam bij grote publieke organisatie 
met zichtbare maatschappelijke taak en met grote 
verschillen in salariëring 
 
Klager mocht kritiek op interview verwachten die 
klager dan ook moet incasseren 
 
Kortenhorst, Van der Wijngaart en Hartsuiker 
  



CONTEXT UITING 
 
ECLI:NL:GHSHE:2015:3626 
Handel, 23 september 2012 
 
Mot met beveiliger in discotheek Time Out 
 
Bij overbrenging naar bureau: "Jij blije aap" 
 
Geen belediging, door combinatie van woorden, in 
bijzonder voorvoegsel "blije" 
  



CONTEXT UITING 
 
ECLI:NL:GHDHA:2015:2403 
Stelletje mierenneukers 
 
Gerechtshof 
 
Woord "mierenneuker" op zichzelf niet beledigend 
Context kan woord wel beledigend maken 
 
Verdachte zou mogelijk te hard rijden 
Verdachte stopteken gegeven 
  



CONTEXT UITING 
 
Remlicht blijkt niet te werken 
Tien omstanders 
 
Aanzegging bekeuring 
Jullie zijn stelletje mierenneukers 
 
Aantasting eer, goede naam en gezag! 
EUR 420 waarvan helft voorwaardelijk 
  



CONTEXT UITING 
 
ECLI:NL:GHAMS:2016:2081 
Vrijspraak voor T-shirt met ACAB 
Geen opzet belediging 
 
ECLI:NL:GHAMS:2016:2091 
Veroordeling voor T-shirt met ACAB 
Voorwaardelijk opzet belediging 
 
ECLI:NL:GHDHA:2018:3102 
Heb je wel eens dier gezien met twee lullen? 
Een erop en een eronder!  



NIET IN OPENBAAR OF TEGENWOORDIGHEID 
 
ECLI:NL:HR:2001:AB3143 
Mr J. Boksem (Leeuwarden) 
 
B&W Dantumadeel 
 
Delictsbestanddeel 
- in het openbaar 
- in zijn tegenwoordigheid 
 
Brief van boze burger over bebouwen grond 
  



NIET IN OPENBAAR 
 
Wanneer schijnheiligheid zou kunnen stinken, dan 
zou stank ondraaglijk zijn 
 
Belediging in het openbaar? 
 
Hoge Raad 
Bewijsmiddelen houden niets in waaruit volgt dat 
beledigende passage bestemd was voor ander dan 
geadresseerde 
  



NIET IN OPENBAAR 
 
ECLI:NL:HR:2010:BL9108 
Mr W. Römelingh (Den Haag) 
 
Boze cliënt belt met woningbouwvereniging 
 
Ik zette toen de telefoon op de speaker 
Ik voelde me in mijn eer aangetast 
Mijn collega's konden alles horen 
 
Belediging in openbaar? 
  



NIET IN OPENBAAR 
 
Hoge Raad 
Delictsbestanddeel in openbaar vereist uitlatingen 
die op zodanige wijze zijn gedaan dat zij in beginsel 
door anderen kunnen worden gehoord 
 
Zogenaamd geëigend middel 
 
Telefoongesprek is in beginsel besloten 
 
Ook bij telefoon met speaker 
  



NIET IN TEGENWOORDIGHEID 
 
ECLI:NL:GHSGR:2007:BB7047 
 
Jongen belt met vader 
Door kanker politie aangehouden 
Door tering politie vastgehouden 
 
Inspecteur van politie 
Voelt zich beledigd 
Maakt procesverbaal 
  



NIET IN TEGENWOORDIGHEID 
 
Uit procesverbaal blijkt niet dat verdachte zich direct 
tot inspecteur heeft gericht (bijvoorbeeld door haar 
aan te kijken) 
 
Geen sprake van rechtstreeks contact tussen ver-
dachte en inspecteur en daarmee niet in zijn of haar 
tegenwoordigheid 
 
Vrijspraak 
  



NIET IN BEDIENING 
 
ECLI:NL:HR:2013:1423 
Mr B.P. de Boer (Amsterdam) 
 
Genemuiden 
 
Agent betreedt zonder machtiging woning 
Je kunt niet eens een jongen maken 
Ik voelde me op mijn ziel getrapt 
  



NIET IN BEDIENING 
 
Hoge Raad 
 
Agent was niet in rechtmatige bediening door ont-
breken vereiste machtiging 
 
Bewezenverklaring niet naar eis wet met redenen 
omkleed 
 
Delictsbestanddeel niet vervuld 
  



NIET IN BEDIENING 
 
ECLI:NL:HR:2017:2394 
Agenten als benadeelde partij in zaal 
 
Verdachte herkent agenten, steekt middelvinger op 
en maakt pijpbewegingen 
 
Advocaat-generaal 
Vrijspraak, want belediging niet gedurende recht-
matige bediening 
  



NIET IN BEDIENING 
 
Gerechtshof 
Veroordeling, want agenten beledigd in hoedanig-
heid van agent (in vrije tijd) 
 
Twee weken gevangenisstraf in plaats van een 
week gevangenisstraf 
 
Hoge Raad 
Terugverwijzing, want gaat om uitoefening bedie-
ning (en niet om hoedanigheid van agent) 
  



NIET IN BEDIENING 
 
ECLI:NL:HR:2020:1686 
Bus van Lisse naar Sassenheim 
 
Ik zat met mijn dochtertje in auto 
Bus op weg voor bestemmingsverkeer 
 
Ik liep naar raam buschauffeur 
Er kwam man naast buschauffeur staan 
 
Jij bent kanker lelijk! 
Ben jij van de politie?  



NIET IN BEDIENING 
 
Ik besloot om achter bus aan te rijden 
Ondertussen belde ik de politie 
Mijn collega's kwamen ter plaatse 
 
Advocaat-generaal 
Zat met kind in auto 
Belde de politie 
 
Hoge Raad 
Niet gedurende of ter zake bediening 
Terugverwijzing  



NIET IN BEDIENING 
 
ECLI:NL:GHDHA:2018:2077 
Belediging "stelletje kleuters" te Den Haag 
 
Handboeien kunnen worden aangelegd indien fei-
ten of omstandigheden dit redelijkerwijs vereisen 
 
Uit dossier blijkt niet van enige reden 
 
Op camerabeelden is rustige en volledig meewer-
kende verdachte te zien 
  



NIET IN BEDIENING 
 
Strijd ambtsinstructie en daarmee geen rechtmatige 
bediening bij aanleggen handboeien 
 
Bij rechtmatige bediening geen klacht vereist, maar 
bij niet rechtmatige bediening wel klacht vereist 
 
Klacht tot vervolging ontbreekt 
 
Openbaar Ministerie niet-ontvankelijk 
  



GEEN AMBTENAAR OF KLACHT 
 
ECLI:NL:HR:2009:BG7743 
Ambtenaar? 
 
Amsterdam, 28 juli 2004 
Spoor 10 Centraal Station 
 
Aspirant-hoofd-conducteur 
Jongen noodknop deurbediening 
 
Ik voelde mij beledigd en vies 
  



GEEN AMBTENAAR OF KLACHT 
 
Wie zijn allemaal ambtenaar? 
 
Iemand die onder toezicht en verantwoordelijkheid 
van overheid is aangesteld in functie waaraan open-
baar karakter niet kan worden ontzegd 
 
Ruimer dan artikel 1 Ambtenarenwet 
Ruimer dan artikel 84 Sr  



GEEN AMBTENAAR OF KLACHT 
 
Postbode? 
Ja, HR 30/01/1911 W9149 
 
Trambestuurder? 
Ja, HR 01/12/1992 NJ 1993, 354 
 
Reclasseringsmedewerker? 
Ja, HR 30/05/1995 NJ 1995, 620 
 
Particuliere beveiliger TU Delft? 
Ja, HR 18/05/2004 NJ 2004, 527  



GEEN AMBTENAAR OF KLACHT 
 
Aspirant-hoofd-conducteur belast met toezicht per-
ron en in uniform? 
 
Nee, want Nederlandse Spoorwegen privaatrechte-
lijke organisatie 
 
Advocaat-generaal 
Privatisering heeft consequenties waaronder dat 
werknemers bij die bedrijven geen andere bescher-
ming meer genieten dan andere werknemers 
  



GEEN AMBTENAAR OF KLACHT 
 
Zou uitspraak over postbode nog standhouden? 
Zou beëdiging tot opsporing verschil maken? 
Maakt in uniform of in burger verschil? 
 
Gevolgen 
Geen strafverzwaring 
Uitdrukkelijke klacht vereist 
Eenvoudige belediging is klachtdelict 
  



GEEN AMBTENAAR OF KLACHT 
 
ECLI:NL:HR:1994:ZC8448 en NJ 1994, 278 
 
Soesterberg, 5 december 1991 
Ene militair beledigt andere militair 
 
Aangifte eenvoudige belediging bij Koninklijke Ma-
rechaussee 
 
Wel aangifte, maar geen klacht met uitdrukkelijke 
wens tot vervolging 
  



GEEN AMBTENAAR OF KLACHT 
 
Hoge Raad 
Geen feit van algemene bekendheid dat doen van 
aangifte verzoek tot vervolging impliceert tenzij uit-
drukkelijk tegendeel blijkt 
 
Aangifte 
Uitdrukkelijke klacht 
Uitdrukkelijke wens vervolging 
 
Vereisten klacht uitgewerkt in artikelen 64-67 Sr 
  



GEEN AMBTENAAR OF KLACHT 
 
ECLI:NL:GHAMS:2016:1003 
Amsterdam, 10 maart 2014 
 
Boete wegens zwartrijden in trein 
 
"Vieze Jood", "Je moeder is een kankerhoer" en "Ik 
hoop dat je kanker in je kop krijgt" 
 
Benadeelde partij wenst EUR 150 voor immateriële 
schade, onder meer daar zijn familie Joods is 
  



GEEN AMBTENAAR OF KLACHT 
 
Gelet op artikel 6:106 BW is onvoldoende onder-
bouwd dat sprake is van aantasting in persoon 
 
Gekwetst zijn brengt niet zonder meer met zich mee 
dat sprake is van aantasting in persoon 
 
Geestelijk letsel vereist of ernstige inbreuk op inte-
griteit persoon (ECLI:NL:HR:2004:AO7721) 
 
Benadeelde partij niet-ontvankelijk 
  



VRIJHEID VAN MENINGSUITING 
 
Artikel 10 EVRM 
 
Bijzondere rechtvaardigingsgronden in: 
- artikel 261 lid 3 Sr 
- artikel 266 lid 2 Sr 
 
Bij bedreiging eigenlijk nooit 
Bij belediging soms wel 
  



VRIJHEID VAN MENINGSUITING 
 
ECLI:NL:GHAMS:2018:1285 
Heemskerk medio 2016 
 
Terugkerende overlast flatbewoner 
Politie wilde geen aangifte opnemen 
 
Verdachte moest eerst bewijs verzamelen 
 
Initiatief onderzoek werd bij verdachte gelegd 
Voldaan aan strafuitsluiting in artikel 261 lid 3 Sr 
  



VRIJHEID VAN MENINGSUITING 
 

  

https://www.jokekaviaar.nl/De_Vries_En_Verburg-bloedgeld.html


VRIJHEID VAN MENINGSUITING 
 
ECLI:NL:GHDHA:2018:2700 
Mr W.H. Jebbink (Amsterdam) 
 
Bewezenverklaring smaadschrift 
 
Echter, artikel 10 EVRM 
Vrijheid van meningsuiting 
Beperkingen van vrijheid 
  



VRIJHEID VAN MENINGSUITING 
 
Rechtspraak EHRM 
Zijn woorden op zichzelf beledigend? 
Publieke discussie of artistieke expressie? 
Onnodig grievend ("pressing social need")? 
 
Woord "deportatie" niet beledigend, maar gezien 
context wel krenkend bedoeld 
 
Vluchtelingenbeleid onderwerp van publieke discus-
sie waarvan bedrijf wist 
  



VRIJHEID VAN MENINGSUITING 
 
Geen oproep tot geweld of verstoring openbare 
orde, waardoor geen "pressing social need" tot ver-
bieden van tekst op posters 
 
Artikel 261 Sr wordt op grond van artikel 94 Gw bui-
ten toepassing gelaten, daarmee geen strafbaar feit 
en ontslag van rechtsvervolging 
 
Van den Honert, Knobbout en Leinarts 
  



VRIJHEID VAN MENINGSUITING 
 
Mos-Verstraten, Van Engelen en Van den Hurk 
 
ECLI:NL:GHDHA:2017:2745 
 
Gerechtshof kwam in 2017 in andere zaak en met 
andere samenstelling wel tot veroordeling, welke 
veroordeling geen standhield in cassatie 
 
ECLI:NL:HR:2019:1059 
  



VRIJHEID VAN MENINGSUITING 
 
ECLI:NL:RBAMS:2017:688 
Totalitarian Art Gallery 
Origineel exemplaar Mein Kampf 
 
Verboden voor joden, moslims en negers 
Voorbijgangers dachten dat winkelier had geplakt 
 
Verdachte is er onvoldoende in geslaagd dat zijn ac-
tie bijdroeg aan maatschappelijk debat 
 
EUR 300  



SUKKEL VERZUCHTING 
 
ECLI:NL:GHSHE:2011:BQ3626 
Advocaat Erik Thomas uit Breda 
 
24 november 2009 op Rechtbank Breda 
Rechercheur wordt door gehoord 
Verhoor loopt zeer stroef 
 
In zucht: "sukkel" 
Wat zegt u? 
Ik zei: "sukkel!"  



SUKKEL VERZUCHTING 
 
Rechter-commissaris 
U gaat over grens 
 
Advocaat 
Ik verlaat verhoorzaal 
 
Rechercheur 
Ik doe aangifte bij officier van justitie hier aanwezig 
  



SUKKEL VERZUCHTING 
 
Plaatsvervangend hoofdofficier van justitie 
Uitlating in beperkte kring gedaan 
 
Rechercheur 
Beklag tegen niet vervolging 
 
Advocaat-generaal 
Deken heeft proberen te bemiddelen 
  



SUKKEL VERZUCHTING 
 
Gerechtshof 
 
Termen aanwezig om beklag gegrond te verklaren 
 
Niet op voorhand duidelijk dat rechtvaardigings-
grond van toepassing is 
 
Zogenaamde functionele belediging in artikel 261 lid 
2 en 266 lid 3 Sr 
  



SUKKEL VERZUCHTING 
 
ECLI:NL:RBZWB:2013:8352 
Advocaat met mr B.G.J. de Rooij (Helmond) 
 
Verweer 1 - Niet-ontvankelijkheid 
Geen equality of arms en daarmee geen fair trial 
 
Verdachte zelfde gedaan als officier van justitie in 
zaak waar iemand "laffe loser" werd genoemd 
  



SUKKEL VERZUCHTING 
 
Verweer 2 - Niet-ontvankelijkheid 
Geen rechtmatige uitoefening bediening 
Rechercheur was niet met werk bezig 
 
Verweer 3 - Verzuchting 
Woord sukkel uitgesproken in verzuchting 
Niet gericht tot rechercheur 
  



SUKKEL VERZUCHTING 
 
Verweer 4 - Niet intrinsiek beledigend 
Woord "sukkel" niet zonder meer beledigend 
 
Verweer 5 - Context 
Context ontneemt beledigend karakter 
 
Verweer 6 - Geen opzet 
Als ik hem had willen beledigen dan... 
  



SUKKEL VERZUCHTING 
 
Rechtbank 
 
Boete van EUR 200 tot EUR 300 zou in rede liggen, 
maar vier jaar geduurd alvorens deze eenvoudige 
zaak tot einde komt 
 
Geen straf of maatregel 
EUR 75 voor rechercheur 
 
Joele, Hello en Schiffers-Hanssen 
  



SUKKEL VERZUCHTING 
 
Artikel 266 Sr belediging 
Omschrijving 
Belediging EUR 150 
 
Ingeval feit begaan tegen functionaris kan oriënta-
tiepunt worden verhoogd met 33 tot 100% 
  



SUKKEL VERZUCHTING 
 
ECLI:NL:GHSHE:2015:1593 
Openbaar Ministerie bevolen tot vervolging 
Werd gehoord in uitoefening bediening 
 
Eerste "sukkel" werd volgens verklaring aangever 
niet gehoord door aangever 
 
Bij tweede "sukkel" had verdachte geen (voorwaar-
delijk) opzet om te beledigen 
 
Vrijspraak  



SUKKEL VERZUCHTING 
 
Caribe onderzoek waarbij Openbaar Ministerie knal-
hard niet-ontvankelijk wordt verklaard wegens 
"kleine correcties" 
 
ECLI:NL:RBBRE:2010:BL0898 
  



ALGEMEEN BEKEN DE TYPERING 
 

 



ALGEMEEN BEKENDE TYPERING 
 
Dossier 13186 
Zitting 8 juni 2010 
 
Kinderrechter mr H.A.G. Nijman 
President Rechtbank mr F.C. Bakker 
 
Algemeen bekende typering met negatieve bijklank 
  



ALGEMEEN BEKENDE TYPERING 
 
Wat vond studiegenoot ervan? 
 
Wie was op zitting? 
 
Wat vond verdachte ervan? 
  



BEDREIGING EN BELEDIGING 
 
Tekenen voor vertrek 
 
Contactgegevens graag in brievenbakje 
 
Evaluatie graag in brievenbakje 
 
 
   Bewijs van deelname per mail 
 
   Factuur per mail 
 


