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Overzicht van de strafrechtspraak van de Recht-
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spreking van de meest in het oog springende za-
ken. Verkiezing van de misslag van het jaar en de 
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HAAGSE STRAFRECHTSPRAAK 2021 
 
Tekenen bij aankomst 
Tekenen bij vertrek 
 
Graag mobiele telefoon(s) stil 
 
Besloten vakinhoudelijk overleg 
Voor wie dit leuk lijkt en tijd heeft 
  



HAAGSE STRAFRECHTSPRAAK 2021 
 
   
   
 Na 85 jaar heeft Banketbakkerij Borsboom 

op 29 januari 2022 deuren moeten sluiten 
 
Voornaamste reden is corona waardoor om-
zet dramatisch is gezakt 
 
Heel jammer! 
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HAAGSE STRAFRECHTSPRAAK 2021 
 
 Rb Hof  
2021 353 211 564 
2020 360 262 622 
2019 278 301 579 
2018 249 349 598 
2017 301 266 567 
 
Rechtbank heeft meer uitspraken 
Hof heeft beter gemotiveerde uitspraken 
Voornamelijk uitspraken hof geselecteerd 
  



HAAGSE STRAFRECHTSPRAAK 2021 
 
ECLI:NL:GHDHA:2021:1220 
Weening, Smeets en vervolgens geen advocaat 
 
In zaak met voorlopige hechtenis, moet advocaat 
worden aangewezen (artikel 40 Sv) 
 
Rechtbank had aan behandeling niet mogen toe-
komen, daar advocaat ontbrak 
 
Hof verklaart zitting rechtbank nietig en wijst zaak 
terug naar rechtbank  



HAAGSE STRAFRECHTSPRAAK 2021 
 
Europese invloeden 
Niet-ontvankelijkheden 
Verkeerszaken 
Genoegdoeningen 
Bewijsvoering 
Verschoning en wraking 
Noodweer(exces) 
Cold cases en foute agenten 
Vvc, zotte en bizarre zaken 
Moord en doodslag 
Missers en toppers  



EUROPESE INVLOEDEN 
 
ECLI:NL:RBDHA:2021:3585 
Keskin v Nederland van 19 januari 2021 
 
Valsheid in geschrifte en oplichting 
Afwijzing verzoek horen acht getuigen 
Bezwaarschrift tegen afwijzing (artikel 182 Sv) 
 
Verzoek horen belastende getuige moet in begin-
sel worden toegewezen, waarbij aan verzoek geen 
nadere eisen mogen worden gesteld 
  



EUROPESE INVLOEDEN 
 
Verzoek horen andere getuige dan belastende ge-
tuige moet in beginsel worden gemotiveerd 
 
Van getuige die nog geen verklaring heeft afgelegd 
kan namelijk niet op voorhand worden gezegd welk 
belang verdediging daarbij heeft 
 
Omstandigheid dat verdachte zelf zwijgt is niet re-
levant voor beoordeling verzoek 
  



EUROPESE INVLOEDEN 
 
ECLI:NL:GHDHA:2021:314 
Hokkeling v Nederland van 14 februari 2017 
 
Speelt in december 2004 en januari 2005 
Rechtbank Alkmaar 54 maanden 
Hof Amsterdam 8 jaar 
 
Gedetineerd in Noorwegen voor nieuw feit 
Herziening na schending artikel 6 EVRM 
Hof Den Haag 23 maanden 
  



EUROPESE INVLOEDEN 
 
ECLI:NL:GHDHA:2021:2604 
Circa 13 gram cocaïne in boterhamzakjes 
 
Van bijrijder gekregen en door gat in broekzak naar 
kniehoogte broek gezakt 
 
Verdachte heeft afstand gedaan van consultatie en 
verhoorbijstand advocaat (artikel 28a Sv) 
 
Geen kwetsbare verdachte of verdacht van twaalf-
jaarsfeit (artikel 28b Sv)  



EUROPESE INVLOEDEN 
 
ECLI:NL:GHDHA:2021:652 
Hoger beroep van super-snel-recht 
 
Recht op voorkeursadvocaat 
Klopt, maar niet gereageerd 
Geen strijd artikel 6 EVRM 
 
Rechtelijke toetsing voorlopige hechtenis 
Klopt, maar politierechter is die rechter 
Geen strijd artikel 5 EVRM 
  



EUROPESE INVLOEDEN 
 
ECLI:NL:GHDHA:2021:505 
Ouders met objectivistische levensvisie 
 
Gecertificeerd in geven van thuisonderwijs, vrijstel-
ling verzocht en ook enige tijd verleend 
 
Te restrictieve uitleg leerplicht zou te hard oordeel 
opleveren tegen verdachte en zijn kinderen 
 
Hof niet gebleken dat kinderen verder iets ont-
breekt in zin van artikel 29 IVRK  



EUROPESE INVLOEDEN 
 
ECLI:NL:GHDHA:2021:2589 
Is zorgmachtiging vrijheidsbenemende maatregel? 
 
Voorlopige hechtenis mag niet langer duren dan 
verwachte onvoorwaardelijke vrijheidsstraf of vrij-
heidsbenemende maatregel (artikel 67a lid 3 Sv) 
 
Artikel 37 Sr oud 
Artikel 2.3 Wfz nieuw 
Wet Forensische Zorg 
Vergelijk: ECLI:NL:HR:2021:845  



NIET-ONTVANKELIJKHEDEN 
 
ECLI:NL:GHDHA:2021:202 en 203 
Vereisten aan volmacht 
 
Artikel 450 lid 3 Sv 
 
1 Advocaat bepaaldelijk gevolmachtigd 
2 Griffier neemt aanstond oproeping in ontvangst 
3 Adres waar afschrift van oproeping naar toe moet 
 
Mr B. Temeltasch (Rotterdam) 
  



NIET-ONTVANKELIJKHEDEN 
 
Dossier 26478 
 
Let op tijdstip sluiting griffie! 
 
Toevoeging van EUR 360 
Voor belang van EUR 1.600.000 
 
Ontvangst om 16.55 uur en griffier vertrokken 
Ontvangst om 17.05 uur en griffier werkt even door 
 
Termijn is 14 dagen en niet 13 dagen en 17 uren  



NIET-ONTVANKELIJKHEDEN 
 
ECLI:NL:GHDHA:2021:460 
Hoger beroep ontneming 
 
Strafzaak met ontneming 
Hoger beroep instellen in strafzaak 
Uitdrukkelijk hoger beroep instellen in ontneming 
 
Citaat "in strafzaak" 
Citaat "tegen beslissing" 
Procedure artikel 6:6:26 Sv 
  



NIET-ONTVANKELIJKHEDEN 
 
ECLI:NL:GHDHA:2021:825 
 
Tijdens raadkamer rechtbank verzoek schorsing 
gedaan, welk verzoek werd afgewezen 
 
Hoger beroep ingesteld tegen verzoek tot opheffing 
voorlopige hechtenis 
 
Niet ontvankelijk in hoger beroep, want slechts 
verzoek tot schorsing gedaan 
 
Bij zelfstandig verzoek schorsing staat geen hoger 
beroep open (artikel 406 lid 2 Sv)  



NIET-ONTVANKELIJKHEDEN 
 
ECLI:NL:RBDHA:2021:9759 
Beklag tegen beslag (artikel 552a Sv) 
 
Hond aangetroffen bij lantaarnpaal 
Vrouw zegt hond te hebben verkocht 
Vrouw stelt beklag in tegen beslag op hond 
 
Niet ontvankelijk, want geen rechthebbende meer 
Staffordshireterriër 
Mr P.G. Salvadori 
  



NIET-ONTVANKELIJKHEDEN 
 
ECLI:NL:GHDHA:2021:1775 
Burgerwacht georganiseerd door Ahrar al-Sham 
 
Rechtbank Rotterdam maakt daarbij onderscheid 
tussen binnenlandse en buitenlandse strijders 
 
Openbaar ministerie kan zich wel verenigen met 
vrijspraak, maar niet met dit onderscheid 
 
Onderscheid wekt ten onrechte indruk dat Syrische 
onderdanen zich straffeloos kunnen aansluiten  



NIET-ONTVANKELIJKHEDEN 
 
Openbaar ministerie heeft geen rechtens te res-
pecteren belang bij hoger beroep 
 
Standpunt openbaar ministerie kan ook op andere 
wijze wereldkundig worden gemaakt 
 
Dit nog daargelaten of gewraakte overwegingen 
rechtbank accuraat zijn weergegeven 
 
Mrs Van Walree, Lagerwerf en Van de Kar 
  



VERKEERSZAKEN 
 
ECLI:NL:GHDHA:2021:1117 
Zoetermeer, 8 april 2020 op provinciale weg 
 
Artikel 5a WVW ingevoerd wegens te groot gat 
tussen artikel 5 WVW en artikel 6 WVW 
 
Indien levensgevaar of zwaar lichamelijk letsel voor 
ander te duchten is 
 
Lachgas, onnodig langzaam gereden, onvoldoende 
rechts gehouden en telefoon vastgehouden  



VERKEERSZAKEN 
 
Rechtbank: 4 weken en 6 maanden OBM 
Hof: vrijspraak voor artikel 5a WVW 
 
Bedoeld voor beperkt aantal zaken, waarbij sprake 
is van zeer ernstige verkeersdelicten 
 
Niet gebleken dat levensgevaar of zwaar lichame-
lijk letsel voor ander te duchten was 
 
Veroordeling voor artikel 5 en 8 lid 1 WVW tot 50 
uur en 6 maanden OBM voorwaardelijk  



VERKEERSZAKEN 
 
ECLI:NL:GHDHA:2021:1400 
Den Haag, 29 mei 2019 ergens in stad 
 
Hof kan niet vaststellen dat verdachte zodanig on-
der invloed van lachgas was, dat verdachte niet tot 
behoorlijk besturen in staat was 
 

Met 70 km/uur inhalen (waar 50 km/uur is toege-
staan) noch negeren eerste stopteken politie, ge-
ven daarvoor onvoldoende aanwijzingen 
 
Mr A.J.M. Kaptein  



VERKEERSZAKEN 
 
ECLI:NL:GHDHA:2021:1707 en 1708 
Geoptimaliseerde bewaarcondities 
 
Bloed werd bij kamertemperatuur bewaard, maar 
sinds 1 januari 2019 in vriezer bij -20 C 
 
Eventueel aanwezige alcohol blijft daardoor ten-
minste zes maanden stabiel 
 
Dat bloed niet zo spoedig mogelijk bij laboratorium 
is afgegeven, raakt niet langer betrouwbaarheid  



VERKEERSZAKEN 
 
ECLI:NL:GHDHA:2021:205 
Vrijspraak in bloedblokzaak 
 
Onduidelijkheid over datum verzending uit Leid-
schendam en ontvangst in Mönchengladbach 
 
Probleem zit niet in deugdelijkheid laboratoriumon-
derzoek, maar in administratie 
 
Mr TH.W.H.E. Schmitz 
  



VERKEERSZAKEN 
 
Dossier 26036 
 
Drinkt alcohol 
Haalt sigaretten 
Rijdt tegen verkeerslicht 
 
Gaat naar huis 
Politie staat op stoep 
Blaast op bureau 845 ugl 
 
Geen onderzoek in zin artikel 8 lid 2 WVW  



VERKEERSZAKEN 
 
ECLI:NL:GHDHA:2021:229 
Vrijspraak wegens kruisjes-procesverbaal 
 
Verbalisanten hebben niet feitelijk gesubstantieerd 
waarin besturen van verdachte heeft bestaan 
 
Verdachte verklaart met defecte snorfiets in hand 
over stoep te hebben gelopen 
 
Verdediging wilde verbalisanten horen en kreeg 
daarop summier aanvullend procesverbaal  



VERKEERSZAKEN 
 
ECLI:NL:RBDHA:2021:8647 
Ingevorderd rijbewijs 
 
Termijn in artikel 164 lid 6 WVW gaat eerst lopen 
nadat rijbewijs daadwerkelijk is ingeleverd 
 
Bepaling ziet op rijbewijzen die zijn ingeleverd en 
moeten worden teruggegeven 
 
Meer info in: ECLI:NL:HR:2021:1800  



VERKEERSZAKEN 
 
ECLI:NL:RBDHA:2021:8322 
Ontslag van alle rechtsvervolging 
 
Elektrische step niet krachtens artikel 21 WVW 
aangewezen als voertuig dat moet zijn goedge-
keurd voor toelating op weg 
 
Zoals wet op 18 september 2019 luidde 
 
Mr G.H.M. Smelt (kantonrechter) 
  



GENOEGDOENINGEN 
 
ECLI:NL:GHDHA:2021:1166 
Van EUR 895.000 naar EUR 220.000 
 
Gewezen verdachte voor belastingconstructies op 
scherpst van snede 
 
Matiging gelet op beperkte doelmatigheid van ge-
voerde procedures 
 
Mr S.A. Eckhardt (beëdigd in 2019) 
Mr A.B. Vissers (beëdigd in 2012)  



GENOEGDOENINGEN 
 
ECLI:NL:RBDHA:2021:3349 
Werkelijke kosten bij klaagschrift? 
 
Weliswaar was klaagschrift ongegrond, maar heeft 
wel geleid tot teruggave van voorwerpen 
 
Beslissing teruggave genomen enkele dagen voor 
behandeling klaagschrift in raadkamer 
 
Vraagt EUR 1.150 en krijgt EUR 975 
Mr P.J. Hoogendam (beëdigd in 1987)  



GENOEGDOENINGEN 
 
ECLI:NL:GHDHA:2021:975 en 976 
35% korting en herstelbeschikking 
 
Gewezen verdachte zwijgt tot in hoger beroep over 
gebruiker telefoonnummer, want in milieu "nog al 
een ding" om namen te noemen 
 
Hof meent dat deze ongeschreven regel voor risico 
van verzoeker dient te komen en matigt daarop 
vergoeding met 35% tot circa EUR 36.000 
  



GENOEGDOENINGEN 
 
ECLI:NL:RBDHA:2021:2403 
Geldelijke tegemoetkoming voor onttrekking 
 
Scooter met gestolen motorblok 
Onttrekking aan verkeer van scooter 
 
Vergelijkbare scooter kost EUR 2.300 
Geldelijke tegemoetkoming van EUR 1.150 
 
Artikel 36b lid 2 en 33c lid 2 Sr 
  



GENOEGDOENINGEN 
 
Dossier 26334 
 
Verzocht EUR 1.430 
Toegekend EUR 130 
 
U hoeft niet te verschijnen, want gerechtshof acht 
zich voldoende voorgelicht 
 
Ingeval blijkt dat toelichting gewenst is, dan wordt 
zaak aangehouden 
  



BEWIJSVOERING 
 
ECLI:NL:GHDHA:2021:1121 
 
Alphen aan den Rijn, eind 2017 begin 2018 
Stiefvader zou aan stiefdochter hebben gezeten 
 
Openbaar ministerie: 18 maanden 
Advocaat: vrijspraak 
 
In zedenzaken vaak verklaring aangever versus 
verklaring verdachte (en weinig ander bewijs) 
  



BEWIJSVOERING 
 
Bewijs kan niet bestaan uit verklaring van één ge-
tuige, maar vereist steunbewijs 
 
Vraag of voldoende bewijs aanwezig is vergt be-
oordeling van concrete geval 
 
Deskundige dr G. Wolters meent dat verklaringen 
stiefdochter in hoge mate betrouwbaar zijn 
 
Deskundige prof dr P.J. van Koppen meent dat 
verklaringen stiefdochter verzonnen zijn  



BEWIJSVOERING 
 
Deskundigen zijn over en weer met elkaars rappor-
tages geconfronteerd, maar daarop niet tot andere 
inzichten gekomen 
 
Hof meent dat enig steunbewijs aanwezig is: 
- zoeken op internet naar kindermishandeling 
- emotie slachtoffer thuis (zittend in douche) 
- emotie slachtoffer op school (huilen) 
 
Echter, steunbewijs is te licht, mede in licht van el-
kaar tegensprekende rapportages  



BEWIJSVOERING 
 
ECLI:NL:GHDHA:2021:1170 
Den Haag, 13 februari 2019 
 
Moeder belt met dochter 
Dochter onderbreekt gesprek 
Moeder hoort gemompel 
Dochter zegt bedreigd te zijn 
 
Als ik je weer zie, dan steek ik je met mes 
  



BEWIJSVOERING 
 
Bewijs kan niet bestaan uit verklaring van één ge-
tuige, maar vereist steunbewijs 
 
Vraag of voldoende bewijs aanwezig is vergt be-
oordeling van concrete geval 
 
Moeder verklaart over gemompel, maar niet wat er 
werd gezegd 
 
Nu verklaring niets zegt over aard en inhoud be-
dreiging of over gemoedstoestand dochter, is ver-
klaring moeder onvoldoende steunbewijs  



BEWIJSVOERING 
 
ECLI:NL:GHDHA:2021:1173 
Geen toestemming betreding "opkankeren" 
 
Melding bij meldkamer 
Witte auto tegen paal gereden 
Bestuurder zit in auto en schudt met hoofd 
 
Meldkamer stuurt ambulance en politie 
Omstander wijst naar voordeur 
Politie krijgt sleutel 
  



BEWIJSVOERING 
 
Agenten zien man bovenaan trap 
 
Wat doen jullie hier? 
Waar is jullie bevel? 
Alles goed met u? 
Wat doen jullie hier? 
Waar is jullie bevel? 
 
Opkankeren! 
 
Agenten gaan daarop trap op en vinden drugs  



BEWIJSVOERING 
 
Agenten verleende hulp ex artikel 2 en 3 Politiewet, 
totdat verdachte riep: "Opkankeren!" 
 
Duidelijk dat verdachte geen hulp nodig had en niet 
gebleken dat ander zich in woning bevond 
 
Agenten niet in rechtmatige uitoefening bediening 
en zelfs in strijd gehandeld met artikel 370 Sr 
 
Hof sluit verkregen bewijs uit, als stimulans om 
toekomstige vormverzuimen te voorkomen  



BEWIJSVOERING 
 
Vrijspraak voor wederspannigheid 
Vrijspraak voor aanwezig hebben drugs 
Rechtstreeks gevolg onrechtmatig binnentreden 
 
Mrs Royakkers, Schmitz en Bonn 
 
Advocaat-generaal vorderde 60 uur 
Rechtbank kwam tot 45 uur 
Eervolle vermelding! 
  



BEWIJSVOERING 
 
ECLI:NL:GHDHA:2021:296 
 
Overval slijterij Spijkenisse 
Snel-snel-snel, ik wil geld! 
Ik houd niet van gewonden 
 
Bivakmuts wordt van hoofd getrokken 
Bemonsterd rond mondopening 
Een-op-een-miljard 
 
Advocaat: vrijspraak (want alleen dna-match)!  



BEWIJSVOERING 
 
Droeg in die tijd vaak bivakmutsen van anderen 
Mogelijk, maar rond mondopening geen dna van 
anderen aangetroffen 
 
Geen dna van persoon die bivakmuts aftrok 
Klopt, maar persoon trok niet mondopening 
 
Bivakmuts verplaatsbaar voorwerp 
Klopt, maar terstond veiliggesteld 
 
Onderzoek deugt niet 
Uit niets gebleken  



BEWIJSVOERING 
 
Geen regel die inhoudt dat daderschap niet mag 
worden gebaseerd op uitsluitend dna-bewijs 
 
Signalement dader niet heel specifiek, maar zeker 
geen contra-indicatie 
 
30 maanden 
 
Overval slijterij 
Overval woning 
Bruni Olympic .380 BBM  



BEWIJSVOERING 
 
ECLI:NL:RBDHA:2021:6631 
Overval goudinkoper Zoetermeer 
 
Man met petje en mondkapje voor deur 
Zet wit sieradendoosje op balie 
Voelt met handen in zaken 
 
Toont zilverkleurig mes 
 
Camerabeelden van worsteling 
  



BEWIJSVOERING 
 
Vriend of kennis heeft mes van mij gebruikt 
 
Op mes twee dna-profielen, namelijk van verdach-
te op heft en van goudinkoper op lemmet 
 
Uit camerabeelden blijkt dat verdachte mes: 
- stevig moet hebben vastgehouden, omdat goud-
inkoper hand verdachte vasthad 

- met scherpe kant enige tijd tegen blote nek van 
verdachte duwde 

  



BEWIJSVOERING 
 
Uit camerabeelden blijkt voorst dat: 
- verdachte geen handschoenen droeg 
- mes bij deuropening op grond liet vallen 
 
Buit bedroeg circa EUR 900 
 
Volgt veroordeling voor dit feit, oplichting van twee 
personen en veerdrukwapen dat gelijkenis vertoont 
met Mossberg 500A 
 
36 maanden  



BEWIJSVOERING 
 
ECLI:NL:GHDHA:2021:627 
Wel een ping, maar niet een pong 
 
Circa EUR 5.300 aangetroffen onder drugsbezitter 
die in schuldsanering zit 
 
Witwassen? 
 
Verdachte zegt geld te hebben geleend en brengt 
onderhandse akte in 
  



BEWIJSVOERING 
 
Redelijk vermoeden van witwassen 
 
Verklaring verdachte die min of meer verifieerbaar 
en niet hoogst onwaarschijnlijk is (wel ping) 
 
Openbaar ministerie heeft daar geen nader onder-
zoek naar gedaan (maar niet een pong) 
 
Vrijspraak voor witwassen 
Veroordeling voor drugsbezit 
  



VERSCHONING EN WRAKING 
 
ECLI:NL:GHDHA:2021:2511 
Verschoning mrs Bouritius, Pit en Sleeswijk Visser 
 
Vraag kan rijzen of rechters bij berechting verdach-
te over noodzakelijke onpartijdigheid beschikken 
 
Rechters hebben namelijk medeverdachte voor 
medeplegen van afpersing veroordeeld 
 
Strijd met goede procesorde om rechter die twijfelt 
aan onpartijdigheid met zaak te belasten  



VERSCHONING EN WRAKING 
 
ECLI:NL:GHDHA:2021:1431 
 
Mr Limborgh zat in raadkamer rechtbank die oor-
deelde over opheffing schorsing 
 
Verdachte heeft zich kennelijk opnieuw schuldig 
gemaakt aan plegen strafbaar feit 
 
Mr Limborgh moet in hoger beroep oordeel geven 
over feit waarbij schorsing werd opgegeven 
 
Mrs Tan-De Sonnaville, Kroon en Schaffels  



VERSCHONING EN WRAKING 
 
ECLI:NL:RBDHA:2021:6699 
Wraking mr Hensen door mr Baumgarten wegens 
voortdurende interrupties tijdens raadkamer 
 
Gebrek aan belang, daar gevangenhouding reeds 
is verlengd door andere rechter 
 
Bemoeienis gewraakte rechter met zaak is daar-
mee ten einde gekomen 
 
Niet ontvankelijk  



VERSCHONING EN WRAKING 
 
ECLI:NL:RBDHA:2021:5593 
Wraking mr Vinken door mr Balikci wegens strijd 
met beginsel van hoor en wederhoor 
 
Wijst horen getuige toe 
Ontvangt mail van officier van justitie 
Wijst horen getuige af 
Toegewezen wraking 
 
ECLI:NL:RBDHA:2021:2730 en 2731 
  



VERSCHONING EN WRAKING 
 
Dossier 26406 en prof mr drs A.M. Hol 
Over-en-weer aangifte mishandeling 
Over-en-weer benadeelde partij 
 
Nerveus 
Ondersteund 
 
Wel of geen toga aan? 
Hoorbaar voor omstanders 
 
Speelt op dinsdag 16 februari 2021  



NOODWEER(EXCES) 
 
ECLI:NL:GHDHA:2021:2341 
Hof sluit niet uit dat sprake was van burgeraan-
houding (artikel 53 Sv) 
 
Beide partijen hebben namelijk verklaard naar poli-
tiebureau te willen gaan 
 
Trekken aan kleding valt binnen grenzen van pro-
portionaliteit en subsidiariteit 
 
Vrijspraak voor mishandeling en vernieling  



NOODWEER(EXCES) 
 
ECLI:NL:GHDHA:2021:1514 
Geslaagd beroep op noodweer 
 
McDonald's aan Grote Marktstraat 
 
Omringd door Aziatische mannen 
  



NOODWEER(EXCES) 
 
ECLI:NL:GHDHA:2021:1883 
Geslaagd beroep op noodweer 
 
Vader komt aanrijden 
 
Ontvangen met honkbalknuppel 
  



NOODWEER(EXCES) 
 
ECLI:NL:GHDHA:2021:283 
Noodweer gaat over in noodweerexces 
 
Barman achter bar gedreven 
 
Slaat paar keer na 
  



COLD CASES 
 
ECLI:NL:GHDHA:2021:1871 
Speelt ergens in oktober 1990 
Over toedracht weinig bekend 
 
Originele dossier verloren gegaan 
Uiteenlopende scenario's denkbaar 
 
Moord laat zich niet bewijzen 
Doodslag inmiddels verjaard 
 
Naar toen ter tijd geldende wetgeving  



COLD CASES 
 
ECLI:NL:GHDHA:2021:1217 
Drugszaak en NFI onderzoek uit 2012 
Vernietiging drugs door NFI in 2017 
 
Circa 30 kg materiaal bevattende heroïne 
Lage concentratie (indicatief lager dan 1%) 
 
Onderzoek biedt geen uitsluitsel of sprake is van 
iets minder dan 1% dan wel iets meer dan 0% 
 
Vrijspraak voor dit feit  



COLD CASES 
 
ECLI:NL:GHDHA:2021:293 
Posbank-zaak uit 2003 
 
A meldt zich uit gewetensnood op politiebureau en 
vertelt over betrokkenheid B 
 
Undercoveragenten benaderen B voor lucratieve 
xtc-handel onder leiding van Mr BIG 
 
Probleem: Mr BIG ter ore gekomen dat B betrok-
ken is geweest bij Posbank-zaak  



COLD CASES 
 
Oplossing: verklaring afgelegd tegenover underco-
veragenten niet bezigen voor bewijs 
 
2017 eis rechtbank 13 jaar en straf 16 jaar 
2018 eis hof 16 jaar en straf 18 jaar 
2021 eis hof 20 jaar en straf 18 jaar 
 
Circa EUR 400.000 voor benadeelde partijen 
 
Mr Plugge, Thierry en Royakkers 
  



COLD CASES 
 
ECLI:NL:GHDHA:2021:430 en 440 
 
26 september 2017 te Zoetermeer 
Poging moord advocaat 
 
Was 8 jaar en wordt 9 jaar 
Was 8 jaar en wordt 9 jaar (hoofdzaak) 
 
Steker immer onbekend 
Motief immer onbekend 
  



VVC ZAKEN 
 
Geslaagde mediations 
 
ECLI:NL:GHDHA:2021:2602 
Geen straf + EUR 300 (reeds voldaan) 
Eenvoudige mishandeling 
Was EUR 500 
 
ECLI:NL:GHDHA:2021:1168 
50 uur + EUR 2.500 (nog niet voldaan) 
Mishandeling met arm uit kom 
Was 100 uur  



VVC ZAKEN 
 
ECLI:NL:GHDHA:2021:312 
Spugen is beledigen I 
 
ECLI:NL:GHDHA:2021:1809 
Spugen is beledigen II 
 
En daarbij roepen dat je corona hebt? 
  



VVC ZAKEN 
 
ECLI:NL:GHDHA:2021:635 
Schuldheling elektrische fiets te Rijnsburg? 
 
Nieuwwaarde circa EUR 1.900 
Marktplaats circa EUR 900 
 
Afgesproken EUR 400 
Op straat van onbekende jongen 
 
Vervolgens verkocht voor EUR 1.100 
  



ZOTTE ZAKEN 
 
ECLI:NL:RBDHA:2021:9248, 9272 en 9315 
 
Man maakt date via chatside Kik 
Met zogenaamd 14-jarig meisje 
 
Staat op afgesproken locatie 
 
Einde poort, eerste huis en uur de tijd 
Tijdens date worden geen beelden gemaakt 
  



ZOTTE ZAKEN 
 
Verdachte heeft zich samen met medeverdachten 
schuldig gemaakt aan oplichting 
 
Slachtoffer zou door kwetsbare positie mogelijk 
niet snel naar politie gaan 
 
120 dagen (waarvan 66 voorwaardelijk) 
Mr Sno, De Haan en Warmerdam 
 
Was slachtoffer ook strafbaar? 
  



ZOTTE ZAKEN 
 
ECLI:NL:GHDHA:2021:1773 
Virtueel 15-jarig meisje 
 
Alberto Stegeman 
Station Sassenheim 
Grooming (artikel 248e Sr) 
 
ECLI:NL:RBSGR:2012:BX8188 
Ondanks verwerpelijke intenties kon ontmoeting 
met minderjarige niet tot stand komen 
  



ZOTTE ZAKEN 
 
10 maanden en tbs 
 
Voor grooming hoeft meisje niet onder 16 jaar te 
wezen, zich voordoen is voldoende 
 
Voor (voorbereiding) ontucht met meisje onder 16, 
moet meisje wel onder 16 jaar zijn 
 
Alberto Stegeman en virtueel 15-jarig meisje 
Schuldig aan medeplegen dan wel uitlossing? 
  



ZOTTE ZAKEN 
 
ECLI:NL:RBDHA:2021:2838, 2841 en 2843 
Snel geld verdienen? 
 
Sluit abonnement af met mooie telefoon 
Iemand van ons werkt bij [provider] 
Haalt jouw naam uit systeem 
 
Alle aangevers hebben niet vereiste omzichtigheid 
hebben betracht en hadden geschetste onjuiste 
voorstelling van zaken moeten doorzien 
  



BIZARRE ZAKEN 
 
ECLI:NL:GHDHA:2021:1169 
Rotterdam, 11 mei 2018 
Zwart Janstraat 
 
Kapperszaak met kanarie in kooi 
18 jaar oud, blind en gebroken pootje 
 
Vrouw komt met ander kapperszaak binnen 
Rukt aan kooi en haalt nepvuurwapen uit tas 
 
Om te verzorgen dan wel uit lijden te verlossen  



BIZARRE ZAKEN 
 
Vrijspraak voor afpersing, want geen oogmerk we-
derrechtelijke bevoordeling 
 
Kanarie heeft geen economische waarde en zou 
zelfs kosten moeten maken 
 
100 uur (en 2 maanden voorwaardelijk) voor po-
ging diefstal met geweld en nepvuurwapen 
 
Was 240 uur bij rechtbank 
  



BIZARRE ZAKEN 
 
ECLI:NL:RBDHA:2021:6620 
Zes jaar en tbs voor IS-aanhangster 
 
Verspreiden IS-materiaal via Telegram 
Video voorzien van vernederend commentaar 
 
Jongens recht om Islamitische Staat te stichten 
Rechtbank vond eis van drie jaar en tbs te laag 
 
Omvangrijke zaak van Y. Özdemir (Den Haag) 
  



BIZARRE ZAKEN 
 
ECLI:NL:GHDHA:2021:1608 
Vrijspraak voor behandeling zorgboerderij 
 
Gelet op context is hof van oordeel dat verdachte 
in veronderstelling verkeerde dat behandeling van 
slachtoffer (bestaande uit ten laste gelegde ontuch-
tige handelingen) noodzakelijk was 
 
Verdachte zelf cliënte van therapeut geweest 
  



BIZARRE ZAKEN 
 
ECLI:NL:RBDHA:2021:5431 
Plaatsvervangend hoofdofficier van justitie 
Superdate en $uperdate 
 
ECLI:NL:RBDHA:2019:11385 
Gegrond bezwaarschrift tegen dagvaarding 
Mr Du Pon, Wijnnobel en Mulder 
 
Kun je in beroep of cassatie? 
  



BIZARRE ZAKEN 
 
Officieren: mr W. Bos en mr H. Mol 
Advocaat: mr A.H.J. Saes 
 
Eens in twee of drie weken seksueel contact 
Met 16-jarige jongen tegen betaling 
$-teken in profielnaam 
 
Wist dat jongen op middelbare school zat 
Kocht alcohol en sigaretten voor jongen 
Jongen was jarig 
  



BIZARRE ZAKEN 
 
Verdachte was toen ter tijd 43 jaar 
Maakte eerste gebruik van zwijgrecht 
Ontkent later relatie tussen seks en betalingen 
 
Geen korting wegens media-aandacht 
Wel korting wegens redelijke termijn 
5 maanden onvoorwaardelijk 
 
Mr Kole, Kelkensberg en Snoeijer 
  



MOORD EN DOODSLAG 
 
ECLI:NL:GHDHA:2021:2543 
Moord op 79-jarige moeder 
 
Broers halen EUR 40.000 van rekening moeder 
Om bij overlijden minder belasting te betalen 
 
Moeder wenst geld terug 
Zoon heeft geld vergokt 
 
Gaat met moeder op bezoek bij vader 
Moeder wacht in hal of nabij auto  



MOORD EN DOODSLAG 
 
Je gordel ziet niet goed 
Doet T-wrape om nek 
 
Rijdt naar woning moeder 
Haalt batterij uit telefoon moeder 
 
Pakt schep en zaklantaarn 
Omgevallen boom in natuurgebied 
 
11 jaar en 2 maanden alsmede tbs 
  



MOORD EN DOODSLAG 
 
ECLI:NL:GHDHA:2021:1996 
 
Klauwhamer op hoofd moeder en zoon 
 
Feiten vonden plaats voor oog van ouders die hun 
kinderen naar school brachten op 3 september 
2019 te Den Haag 
 
6 jaar (geen tbs) 
  



MOORD EN DOODSLAG 
 
ECLI:NL:GHDHA:2021:2525 
Verstekelingen in trailer 
 
Bij vertrek vleesbedrijf 38.920 kg 
Bij wegen door politie 39.120 kg 
 
Verstekelingen maken gat 
Anders 25 personen gestikt 
 
Rechtbank: vrijspraak 
Hof: 10 jaar  



MOORD EN DOODSLAG 
 
ECLI:NL:GHDHA:2021:2547 
Zorginstelling te Spijkenisse om 23.00 uur 
 
Wordt naar kamer geleid 
Komt in kamer ten val 
Niet naar ziekenhuis 
 
FARR-arts rapporteert over mogelijk gebroken 
heup en verpleegkundige die bekend stond om 
haar bijzondere manier van werken (www.farr.nl) 
  



MOORD EN DOODSLAG 
 
Openbaar ministerie: vier getuigen verklaren dat 
verpleegkundige in vaart vrouw duw gaf met dood 
vrouw tot gevolg (causaal verband) 
 
Advocaat: geen bewijs voor duw en geen causaal 
verband tussen val en dood (met name daar vrouw 
nooit is "ingestuurd" 
 
Hof begrijpt: niet naar ziekenhuis is gebracht 
  



MOORD EN DOODSLAG 
 
Verpleegkundige die 43 jaar in zorg werkt 
Geen meldingen over eerdere incidenten 
Enige stemverheffing door doofheid 
 
Verklaringen getuigen verschillen onderling, maar 
ook in loop van tijd 
 
Getuige die spreekt over in vaart duwen, verklaart 
steeds steviger en negatiever 
 
Opmerking FARR-arts suggestief  



MOORD EN DOODSLAG 
 
Begeleiden en loslaten niet ongewoon in zorg 
 
Hof ziet geen causaal verband tussen gedraging 
verpleegkundige en val 
 
Hof ziet geen causaal verband tussen (door NFI-
arts vastgestelde) gebroken heup en dood 
 
Rechtbank: 40 uur + EUR 4.000 (circa) 
Hof: vrijspraak 
  



MOORD EN DOODSLAG 
 
ECLI:NL:RBDHA:2021:3957, 11983 en 11984 
Ontmoeting drillrapgroepen 
 
Amsterdammers van 73 de Pijp 
Rotterdammers van EDG 
Scheveningse Pier 
 
Dumpert en YouTube 
Puntensysteem 
5 jaar, 11 jaar en 11 jaar 
  



MOORD EN DOODSLAG 
 
ECLI:NL:RBDHA:2021:601 
Rijswijkseweg en Van Leeuwenhoekstraat 
 
Op beelden snackbar is man met gele tas te zien 
Man houdt zich op met telefoon aan oor 
 
Man loopt naar buiten richting zebrapad 
Wielen aankomende scooter zichtbaar 
 
Geschoten op bestuurder en bijzitter scooter 
Kogels door voorruit voorbijkomende auto  



MISSERS EN TOPPERS 
 
Rechtbank wenst gelaatsvergelijkend onderzoek 
Heimelijk gefilmd tijdens pro-forma-zitting 
 
Verdachte heeft recht om zitting bij te wonen 
Strijd met verbod van zelfincriminatie 
 
Eis: 15 jaar voor poging 2× moord en 1× doodslag 
Straf: 9 jaar voor poging 3× doodslag 
 
Hoger beroep? 
  



MISSERS EN TOPPERS 
 
Dossier 26364 
 
Komt voort uit piketmelding 
Afstand van consultatie- en verhoorbijstand 
Geen tolk bij bezoek na inverzekeringstelling 
 
Camerabeelden Doubletstraat 
Verdachte heeft wel telefoon onder zich 
Verdachte heeft geen EUR 420 onder zich 
 
Ik dacht dat ik mijn eigen telefoon had gepakt  



MISSERS EN TOPPERS 
 
Politierechter neemt verdachte kwalijk dat hij pros-
tituee heeft bezocht (alsof dat strafbaar was) 
 
Politierechter neemt verdachte kwalijk dat hij op zit-
ting anders verklaart dan bij politie 
 
Veroordeeld tot 90 uur taakstraf 
Mr L.G.C. bij de Vaate 
 
Hoger beroep ingesteld 
  



MISSERS EN TOPPERS 
 
Zogenaamde strafrolzitting 
ID-staat van andere verdachte 
 
Politierechter blijkt nevenfunctie te hebben bij 
evangelische uitgeverij te Putten 
 
Tolk blijkt niet beëdigd te zijn (en voldoet daarmee 
niet aan Richtlijn 2010/64/EU) 
 
www.bureauwbtv.nl 
  



MISSERS EN TOPPERS 
 
Drie dames bij gerechtshof 
Hadden plezier tijdens zitting 
 
Feit niet wettig bewezen 
Bovendien geen overtuiging 
 
Geen oogmerk om telefoon ander weg te nemen 
 
Mrs Schmitz, Derijks en Bonn 
  



MISSERS EN TOPPERS 
 
ECLI:NL:RBDHA:2021:10749 en 10775 
 
Ingeval zaak is geëindigd met sepot, is tot uitdruk-
king brengen van vermoedens van schuld niet 
strijdig met onschuldpresumptie 
 
Raadkamerprocedure is niet geschikt om gesepo-
neerde strafzaak inhoudelijk te beoordelen, omdat 
verdachte zich niet adequaat kan verdedigen 
 
Mr B.A. Sturm  



MISSERS EN TOPPERS 
 
ECLI:NL:RBDHA:2021:4931 
Mr L.E. Buiting (Gouda) 
 
Klaagschrift voor teruggave rijbewijs 
Vrijgesproken van rijden onder invloed 
Veroordeeld voor belediging ambtenaar in functie 
 
Vergoeding schade door gemis rijbewijs mogelijk 
Vergoeding kosten van advocaat niet mogelijk 
ECLI:NL:HR:2015:2757 
  



MISSERS EN TOPPERS 
 
Desalniettemin ziet rechtbank mogelijkheid om 
EUR 500 aan kosten advocaat toe te kennen 
 
Zonder klaagschrift had verdachte vergoeding ge-
kregen van 180 dagen × EUR 10 = EUR 1.800 
 
Door indiening klaagschrift, is schade beperkt tot 
92 dagen × EUR 10 = EUR 920 
 
Mr B.W. Mulder 
  



MISSERS EN TOPPERS 
 
ECLI:NL:RBDHA:2021:8481 
 
Woensdag 9 december 2020 
Albert Heijn in winkelcentrum te Den Haag 
 
Rond sluitingstijd komt man binnen 
Man loopt naar koelcel en wacht daar 
 
Op deur telkantoor wordt geklopt 
Man stapt telkantoor binnen 
  



MISSERS EN TOPPERS 
 
Twee dames moeten kluis openen 
Codes, tijdvertraging en sleutel 
 
Dame 2 moet kluis leeghalen 
 
EUR 5.600 aan papiergeld 
EUR 6.660 aan muntgeld 
95.000 zegeltjes 
 
Dame 2 opent buitendeur  



MISSERS EN TOPPERS 
 
Tas scheurt open 
Man pakt winkelwagentje 
 
Zegeltjes worden ingeleverd 
Opvallend verschil tussen dames 
 
Opendoen telkantoor 
Leeghalen kluis 
Hiel mee met dragen 
Opendoen buitendeur 
  



MISSERS EN TOPPERS 
 
Vriend wordt als verdachte aangemerkt zeker ge-
zien contacten en uitgavenpatroon 
 
Contactloze pinbetaling elders, wil nog niet zeggen 
dat verdachte die verrichtte 
 
Telefoon hele avond thuis, wil nog niet zeggen dat 
verdachte hele avond thuis was 
 
Alleen, er is geen direct bewijs in vorm van dna of 
herkenning op camerabeelden  



MISSERS EN TOPPERS 
 
Rechtbank vindt dat er daarmee geen sluitend be-
wijs is dat verdachte ook overvaller is 
 
Zonder wettig bewijs komt rechtbank niet toe aan 
oordeel over overtuiging 
 
Hoewel niet ten laste gelegd, ziet rechtbank even-
min wettig bewijs voor medeplegen 
 
Mrs Du Pon, Salvadori en Waasdorp 
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