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Datum Vrijdag 23 september 2022 
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Uren 2 uren (= 2 punten) PO juridisch 
 
Cursus voor advocaten over mishandeling en 
openlijke geweldpleging. Welke verweren kunnen 
worden gevoerd wanneer mishandeling dan wel 
openlijke geweldpleging ten laste is gelegd? 
  



MISHANDELING EN OPENLIJK GEWELD 
 
Tekenen bij aankomst 
Tekenen bij vertrek 
Graag telefoon stil 
 
www.romelingh.com/sheets/sheets-0296.pdf 
 
Rechtsgebied algemene praktijk 
Rechtsgebied strafrecht 
Actualiteitencursus 
  



MISHANDELING EN OPENLIJK GEWELD 
 
Veel voorkomend, maar weinig aandacht 
 
Diefstal 310 Sr 40% 
Bedreiging 285 Sr 20% 
Mishandeling 300 Sr 20% 
Openlijk geweld 141 Sr 10% 
Opiumwet  05% 
Diversen  05% 
 
Tekst & Commentaar Strafrecht 
  



MISHANDELING EN OPENLIJK GEWELD 
 
Wettelijke systematiek inzake mishandeling 
Gezichtspunten in ECLI:NL:HR:2018:1051 
Verweren bij mishandeling 
 
Wettelijke systematiek inzake openlijk geweld 
Gezichtspunten in ECLI:NL:HR:2018:1008 
Verweren bij openlijk geweld 
 
Benadeelde partij 
  



MISHANDELING 
 
300 Eenvoudige mishandeling 
301 Met voorbedachten rade 
  
302 Zware mishandeling 
303 Met voorbedachten rade 
  
304 Strafverhoging 300 tot en met 303 
304a Strafverhoging ingeval van terrorisme 
304b Strafverhoging ingeval van terrorisme 
305 Ontzetting rechten 
  
306 Deelname aanval of vechterij 



MISHANDELING 
 
Tenlastelegging is onvoldoende feitelijk 
 
Hij op 9 september 2022 te Amsterdam opzettelijk 
een persoon (te weten Jut) heeft mishandeld 
door die Jut op het hoofd te slaan 
ten gevolge waarvan die Jut 
pijn heeft geleden 
 
Raadsman: onvoldoende feitelijk 
Officier van justitie: tegen achtergrond dossier 
  



MISHANDELING 
 
Ontbreken feitelijke gedraging kan tot nietigheid 
dagvaarding leiden 
 
Tenlastelegging behoeft aanvulling indien wet voor 
gedraging alternatieven noemt 
 
Verfeitelijking is ook vereist bij begrippen als on-
tucht, openlijk, valsheid en... mishandeling 
 
Mishandeling kan vele vormen aannemen en... niet 
iedere gedraging levert pijn of letsel op  



MISHANDELING 
 
Tenlastelegging vermeldt niet dat pijn is geleden 
 
Hij op 9 september 2022 te Amsterdam opzettelijk 
een persoon (te weten Jut) heeft mishandeld 
door die Jut op het hoofd te slaan 
ten gevolge waarvan die Jut 
pijn of letsel heeft geleden 
  



MISHANDELING 
 
ECLI:NL:HR:2014:2677 
Mr G.J.P.M. Grijmans (Bolsward) 
 
Zijn jullie lekker aan het vissen? 
Twee jongens op plateau nabij brug 
 
Ik voelde duw in mijn rug 
 
Mijn jas liep vol met water 
Ik had moeite om weer op plateau te komen 
  



MISHANDELING 
 
Raadsman: 
Duw heeft geen pijn of letsel opgeleverd 
 
Gerechtshof: 
Aangevers zijn onverhoeds in water geduwd en dat 
is onaangename gewaarwording 
 
Hoge Raad: 
Bescherming lichamelijke integriteit 
  



MISHANDELING 
 
Om taalkundige reden heeft wetgever "lichamelijk 
leed" vervangen door "mishandeling" 
 
Onder mishandeling moet niet alleen pijn of letsel 
worden verstaan, maar ook onlust veroorzakende 
gewaarwording in of aan lichaam 
 
Echter, deze onlust veroorzakende gewaarwording 
in of aan lichaam, ligt niet ten laste 
 
Volgt terugverwijzing  



MISHANDELING 
 
Pijn 
Letsel 
Onlust veroorzakende gewaarwording 
Opzettelijke benadeling van gezondheid 
 
Met mishandeling wordt gelijkgesteld opzettelijke 
benadeling van gezondheid (artikel 300 lid 4 Sr) 
  



MISHANDELING 
 
ECLI:NL:GHAMS:2019:2502 
 
Werkzaam als portier van café 
Geroepen om aangever uit café te verwijderen 
 
Portier gaat naar binnen en haalt jas aangever 
Aangever schreeuwt en wil portier slaan 
 
Portier geeft twee schoppen tegen onderlichaam 
en derde schop tegen billen 
  



MISHANDELING 
 
Advocaat-generaal: twee eerste schoppen waren 
zelfverdediging en derde schop is mishandeling 
 
Raadsman: niet gebleken van pijn of letsel 
 
Gerechtshof: inderdaad, niet gebleken dat aange-
ver pijn heeft geleden of letsel is toegebracht 
 
Vrijspraak, zeker daar uit camerabeelden blijkt dat 
laatste trap geringe kracht moet hebben gehad 
  



MISHANDELING 
 
ECLI:NL:HR:2019:1751 
 
Hoogvliet, 27 september 2016 
Ik heb al zes jaar ruzie met mijn buurvrouw 
Laatst zei mijn buurvrouw: "Wacht maar, ik pak je!" 
 
Vandaag op weg naar mijn werk reed zij achter mij 
Ik werd door mijn buurvrouw klemgereden 
Zij riep: "Ik heb je gewaarschuwd!" 
 
Soort van halve liter fles  



MISHANDELING 
 
Kwam in mijn haren, gezicht en mond 
Ik ben er nog steeds misselijk van 
Blijkt namelijk urine te zijn 
 
50 uur (waarvan 20 uur voorwaardelijk) 
 
Hofs oordeel dat verdachte aldus min of meer he-
vige onlust veroorzakende gewaarwording teweeg 
heeft gebracht is toereikend gemotiveerd 
  



MISHANDELING 
 
Spugen is geen mishandeling, maar belediging 
 
ECLI:NL:GHAMS:2017:4109 
 
Bespugen is zeer onprettig, maar leidt niet tot zelf-
standige reactie van lichaam, zoals bij onderdom-
pelen in koud water 
 
ECLI:NL:GHDHA:2021:312 Idem 
ECLI:NL:GHDHA:2021:1809 Idem 
ECLI:NL:RBDHA:2019:4327 Anders  



MISHANDELING 
 
Opzet op mishandeling ontbreekt 
 
ECLI:NL:GHAMS:2014:1795 
 
Man en vrouw liggen te slapen 
Aangeefster trekt aan deken 
 
Verdachte trekt terug 
Aangeefster bezeert zich 
 
Gerechtshof spreekt vrij  



MISHANDELING 
 
   TEKST & COMMENTAAR   Strafrecht 
Het opzet, gericht op het toebrengen van pijn of 
letsel, moet in de tenlastelegging tot uitdrukking 
worden gebracht 
 
Artikel 300 aantekening 8 (pagina 1578 13e druk) 
 
Hij op 9 september 2022 te Amsterdam opzettelijk 
een persoon (te weten Jut) heeft mishandeld 
door die Jut op het hoofd te slaan 
  



MISHANDELING 
 
Wederrechtelijkheid mishandeling ontbreekt 
 
ECLI:NL:HR:2011:BQ6690 
 
Jongetje van 3 
Jongetje van 6 
Moeder met gezag 
Vader zonder gezag 
 
Tijdens omgang naar besnijdeniskliniek 
  



MISHANDELING 
 
Tenlastelegging: 
 
Zware mishandeling met voorbedachten rade 
Artikel 303 Sr 
 
Mishandeling met voorbedachten rade 
Artikel 301 Sr 
 
Door voorhuid penis te laten verwijderen ten ge-
volge waarvan pijn en/of letsel 
  



MISHANDELING 
 
Gerechtshof: 
 
Vader had geen opzet op zware mishandeling of 
eenvoudige mishandeling van zoontjes 
 
Dat besnijdenis plaatsvond zonder toestemming 
van moeder met gezag doet daar niet aan af 
 
Vrijspraak 
 
Openbaar ministerie gaat in cassatie  



MISHANDELING 
 
Procureur-generaal: 
 
Meisjesbesnijdenis wordt gezien als verminking 
Jongensbesnijdenis wordt anders opgevat 
 
Artikel 7 lid 2 sub d Sr 
Extraterritoriale rechtsmacht 
Artikel ziet wel op vrouwen, maar niet op mannen 
  



MISHANDELING 
 
Ouderlijk gezag geen legitimatie voor uitoefenen 
geweld (artikel 1:247 lid 2 BW) 
 
In verzorging en opvoeding passen ouders geen 
geestelijk of lichamelijk geweld toe 
 
Voor al dan niet noodzakelijke medische handelin-
gen gewoonlijk toestemming 
 
Bij kinderen die nog geen zelfbeschikkingsrecht 
hebben geeft ouder met gezag toestemming  



MISHANDELING 
 
Aanvaarding pijn of letsel kan onder omstandighe-
den door ouder met gezag worden gedaan 
 
Toestemming ouder met gezag dus relevant, want 
gedraging anders wederrechtelijk 
 
Volgt terugverwijzing 
Toepassing artikel 9a Sr 
 
ECLI:NL:HR:2014:3538 
  



MISHANDELING 
 
ECLI:NL:HR:2013:1749 
Mr B. Yesilgöz (was advocaat en is rechter) 
 
Verdachte slaat meermaals met stang in richting 
van aangever, maar mist telkens 
 
Bewezenverklaring spreekt over poging lichamelijk 
letsel in plaats van poging zwaar lichamelijk letsel 
 
Volgt terugverwijzing 
  



MISHANDELING 
 
Er is sprake van poging eenvoudige mishandeling 
 
Poging tot dit misdrijf is niet strafbaar 
Artikel 300 lid 5 Sr 
 
   TEKST & COMMENTAAR   Strafrecht 
Strafbaarheid van bijvoorbeeld het opheffen van 
een hand om een ander te treffen ging de wetgever 
te ver 
 
Titel XX aantekening 5 (pagina 1574 13e druk)  



MISHANDELING 
 
ECLI:NL:GHAMS:2016:2331 
Mr F. Boor (in artikel 12 Sv beklag) 
 
Met gebalde vuisten: "Ik sla je op je bek!" 
 
Bedreiging met eenvoudige mishandeling is even-
min strafbaar 
 
Bedreiging met zware mishandeling is wel straf-
baar 
  



MISHANDELING 
 
Poging zware mishandeling is moeilijk voorstelbaar 
 
   TEKST & COMMENTAAR   Strafrecht 
Strafbaarheid van andere misdrijven in deze titel is 
niet uitgesloten, maar deze is niet steeds gemak-
kelijk voorstelbaar 
 
Titel XX aantekening 5 (pagina 1574 13e druk) 
  



MISHANDELING 
 
Er is geen sprake van zware mishandeling 
 
ECLI:NL:HR:2018:1051 
 
Leiden, 5 oktober 2015 in vroege ochtend 
Vier mannen in woning aan A-straat 
Mr M.A.C. de Bruijn (Amsterdam) 
 
Je moet drugs halen 
Je moet EUR 500 pinnen 
Ik wil bloed zien  



MISHANDELING 
 
Volgende dag naar spoedeisende hulp 
Rechter kaak gebroken 
Voortand afgebroken 
 
Rechtbank veroordeelt voor zware mishandeling 
Gerechtshof veroordeelt voor zware mishandeling 
Middel klaagt over ontoereikende motivering 
 
Woord aan Hoge Raad 
  



MISHANDELING 
 
Mishandeling 3 jaar 
Zwaar lichamelijk letsel 4 jaar 
Opzettelijk toebrengen zwaar letsel 8 jaar 
 
Wet geeft geen definitie van zware mishandeling, 
maar artikel 82 Sr geeft zekere invulling 
 
1 Ziekte zonder uitzicht op volkomen genezing 
2 Voortdurende arbeidsongeschiktheid 
3 Afdrijving of dood ongeboren vrucht 
4 Storing verstandelijke vermogens  



MISHANDELING 
 
Geen limitatieve opsomming 
Aanvulling naar spraakgebruik 
 
Aard letsel 
Noodzaak medisch ingrijpen 
Uitzicht op (volledig) herstel 
 
5 Verlamming 
6 Verlies zintuig 
7 Ernstige verminking 
8 Ernstige aantasting gezondheid  



MISHANDELING 
 
Botfracturen gewoonlijk wel 
Gebitschade niet zonder meer 
 
Littekens niet zonder meer 
 
Hersenschudding gewoonlijk niet 
Psychische gevolgen gewoonlijk niet 
  



MISHANDELING 
 
Wanneer wordt poging zware mishandeling ten las-
te gelegd en aangenomen? 
 
Geweld tegen vitaal lichaamsdeel 
 
Gebruik van wapen 
  



MISHANDELING 
 
Geweld was niet gericht tegen vitaal lichaamsdeel 
 
ECLI:NL:RBUTR:2011:BV1622 
Met stoel tegen benen slaan is geen zware mis-
handeling 
 
Er is geen gebruik gemaakt van wapen 
 
ECLI:NL:GHSHE:2014:2020 
Met ongeschoeide voet tegen niet kwetsbare on-
derdelen schoppen is geen zware mishandeling  



MISHANDELING 
 
Hij greep mij bij de keel 
De verdachte heeft de aangever niet bij de keel 
gepakt, maar bij de revers. Het woord "revers" is 
voor veel mensen een moeilijk woord. 
 
Hij gaf mij een kopstoot 
Als een kopbal geen letsel oplevert, waarom zou 
een stoot tegen het hoofd of een kopstoot dan wel 
letsel opleveren? 
  



MISHANDELING 
 
Er is sprake van een corrigerende tik 
 
ECLI:NL:RBDOR:2008:BG8584 
Gerechtvaardigde corrigerende tik 
Ontbreken materiële wederrechtelijkheid 
 
ECLI:NL:GHAMS:2014:3763 
Moeder slaat dochter met gebalde vuist 
Toevallig passerende verbalisant ziet dat 
  



MISHANDELING 
 
Amsterdam, 14 september 2012 om 15.20 uur 
Nabij kinderdagverblijf Paramaribostraat 
Vrouw/dochter met tranen in ogen 
 
U moet zich er niet mee bemoeien 
Dit is een familieaangelegenheid 
Dochter luistert al weken niet 
 
Rechtbank: 
EUR 150 voorwaardelijk 
  



MISHANDELING 
 
Raadsvrouw primair: 
Dochter wenst geen vervolging 
Geen rechtens te respecteren belang 
Niet-ontvankelijkheid openbaar ministerie 
 
Raadsvrouw subsidiair: 
Ontbreken materiële wederrechtelijkheid 
  



MISHANDELING 
 
Gerechtshof: 
 
Zeer uitzonderlijke gevallen 
Bovendien marginale toetsing 
 
Geen geweld in artikel 1:247 lid 2 BW 
Strafverhoging voor ouder in artikel 304 Sr 
 
EUR 150 voorwaardelijk 
  



MISHANDELING 
 
   TEKST & COMMENTAAR   Familierecht 
 
Artikel 8 EVRM recht ouders om kind naar eigen 
inzicht op te voeden 
 
Artikel 19 IVRK plicht overheid om kinderen tegen 
mishandeling te beschermen 
 
Wat mag wel volgens minister? 
  



MISHANDELING 
 
Tik op vingers om plunderen snoeppot te voorko-
men 
 
Beetgrijpen arm om gevaarlijke situatie te voorko-
men 
 
Voor ouderlijk tuchtigingsrecht als zodanig is geen 
ruimte meer 
  



MISHANDELING 
 
Er is sprake van een sport- of spelsituatie 
 
ECLI:NL:HR:2008:BB7087 
Rotterdam, 17 december 2004 
 
Wedstrijd Sparta versus Go Ahead Eagles 
Vliegende tackle in 83ste minuut 
Rode kaart 
 
Zes maanden voorwaardelijk 
  



MISHANDELING 
 
ECLI:NL:HR:2018:1769 
Schoonhoven, 30 november 2014 
 
Twee amateurs sprinten achter bal aan 
Maakt van achteren sliding tackle 
Dubbele beenbreuk 
 
100 uur taakstraf 
EUR 1.400 materieel 
EUR 7.500 immaterieel 
  



MISHANDELING 
 
Eigen waarneming gerechtshof tijdens zitting 
 
Verdachte doet voor hoe hij sliding bij [betrokkene] 
gemaakt heeft, waarbij zijn raadsman zich voor-
doet als [betrokkene] 
 
Verdachte geeft kleine schouderduw, waarna ver-
dachte beweging met zijn rechterbeen in richting 
bennen raadsman maakt 
 
Mr B. Kizilocak uit Rotterdam?  



MISHANDELING 
 
   TEKST & COMMENTAAR   Strafrecht 
Bij overschrijding grenzen buiten spelsituatie of van 
spelregels binnen spelsituatie kan van ontbreken 
wederrechtelijkheid geen sprake zijn 
 
Artikel 300 aantekening 9 (pagina 1579 13e druk) 
 
Overigens: spelregels staan niet boven wet! 
  



MISHANDELING 
 
Letsel correspondeert niet met verweten gedraging 
 
ECLI:NL:RBAMS:2015:3036 en 3045 
Schoenafdruk op voorhoofd is geen bewijs voor 
schop op die plaats 
 
Schop is (naar definitie van woord) stoot met punt 
van voet 
 
Schop laat geen schoenafdruk achter zoals zicht-
baar op foto's  



MISHANDELING 
 

   Herkenning van letsel 
   door lichamelijk geweld 

 

   Praktische handleiding 
   met 600 afbeeldingen 

   U.J.L. Reijnders 
   C. Das 
   B.C. Drijber 
   R. Lulf 

 
Prelum Uitgevers circa EUR 85 
www.geneeskundeboek.nl 
  



MISHANDELING 
 
Door mishandeling ontstaan zelden schaafwonden, 
tenzij met slachtoffer gesleept wordt 
Pagina 91 
 
Krabsporen beginnen gewoonlijk breed en eindi-
gen gewoonlijk smal 
Pagina 93 
 
Zuigzoen kan blauwe plek opleveren 
https://nl.wikipedia.org/wiki/zuigzoen 
  



MISHANDELING 
 
Beetpakken met hand behoort twee afdrukken op 
te leveren (fingertip bruising) 
 
Slaan met riem of stok kan langs randen twee 
strepen opleveren (tramline bruising) 
 
ECLI:NL:RBDHA:2020:9270 
  



MISHANDELING 
 
Er is sprake van zelfverminking 
 
Beschuldiging van openbaar ministerie richting 
verdachte nooit probleem 
 
Maar beschuldiging van verdediging richting aan-
gever ligt moeilijk 
 
Vaak woord van een tegen ander 
Hoezo ongefundeerd? 
  



MISHANDELING 
 
Strafverzwaring met een derde 
 
Moeder 
Vader met familieband 
Echtgenoot of levensgezel 
Ambtenaar bij rechtmatige uitoefening bediening 
Toediening schadelijke stof 
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ECLI:NL:GHDHA:2019:2603 
Echtgenoten zijn geen levensgezellen 
 
ECLI:NL:GHSGR:2012:BV3697 
Geen rechtmatige uitoefening bediening 
 
ECLI:NL:HR:2009:BG7743 
Aspirant-hoofdconducteur geen ambtenaar 
  



MISHANDELING 
 
Wat is een aanval of een vechterij? 
 
Aanval is eenzijdig 
Vechterij is tweezijdig 
 
   TEKST & COMMENTAAR   Strafrecht 
Betekenis artikel 306 Sr beperkt daar geen voorlo-
pige hechtenis mogelijk is, terwijl zwaar lichamelijk 
letsel of dood vereist is 
 
Artikel 306 aantekening 1 (pagina 1594 13e druk)  



MISHANDELING 
 
Noordbergum, 18 april 2010 in Club Q 
Redmar Smedema laat daarbij leven 
 
Beuken op verlichte dansvloer 
Politie hoort circa tweehonderd getuigen 
 
Zes personen worden vervolgd 
Vrijgesproken door rechtbank en gerechtshof 
  



MISHANDELING 
 
Wild dansen valt niet aan te merken als aanval of 
vechterij (artikel 306 Sr) 
 
Wild dansen valt evenmin aan te merken als open-
lijke geweldpleging (artikel 141 Sr) 
 
Openbare orde wordt door wijze van dansen na-
melijk niet in gevaar gebracht 
 
Wijze van dansen niet vreemd in discotheken (en 
evenmin te Noordbergum)  



OPENLIJKE GEWELD 
 
141 Openlijke geweldpleging 
141a Medeplichtigheid geweldpleging 
 
 
 
   TEKST & COMMENTAAR   Strafrecht 
Ook rechtspersoon kan delict begaan 
 
Artikel 141 aantekening 7 (pagina 947 13e druk) 
  



OPENLIJKE GEWELD 
 
Zij die openlijk in vereniging geweld plegen tegen 
personen of goederen, worden gestraft 
 
Zij 
Openlijk 
Vereniging 
Geweld 
  



OPENLIJKE GEWELD 
 
Er had een transactie aangeboden moeten worden 
 
   TEKST & COMMENTAAR   Strafrecht 
Op grond van richtlijn 2015R051 (en 2019R002) 
geldt als uitgangspunt voor geweld tegen goederen 
met schade tot EUR 1.000 een geldtransactie 
 
Artikel 141 aantekening 3 (pagina 946 13e druk) 
  



OPENLIJKE GEWELD 
 
Feit is gepleegd door één persoon 
 
Openbaar ministerie kan ene verdachte wel ver-
volgen en andere verdachte niet vervolgen op 
grond van beleidsvrijheid 
  



OPENLIJKE GEWELD 
 
Gelijkheidsbeginsel is geschonden 
 
ECLI:NL:GHAMS:2016:3395 
Raadsman vindt dat ook aangevers vervolgd had-
den moeten worden 
 
Stelling dat sprake is van gelijke gevallen is onvol-
doende onderbouwd voor niet-ontvankelijkheid 
 
Echter, vrijspraak mede daar geen van betrokke-
nen achterste van tong heeft laten zien...  



OPENLIJKE GEWELD 
 
Medeverdachte vrijgesproken 
Vrijspraak medeverdachte voor openlijk geweld 
hoeft niet aan veroordeling verdachte in de weg te 
staan 
 
Medeverdachte veroordeeld 
Veroordeling medeverdachte voor openlijk geweld 
hoeft omgekeerd niet aan vrijspraak verdachte in 
de weg te staan 
  



OPENLIJKE GEWELD 
 
Tenlastelegging vermeldt niet dat geweld is ge-
pleegd "in vereniging" 
 
Nu mag in vereniging worden vervangen door met 
een ander of anderen 
 
Is in vereniging zelfde als medeplegen? 
  



OPENLIJKE GEWELD 
 
ECLI:NL:HR:2016:1320 
 
Dordrecht, 7 april 2013 
Ik wilde naar bed gaan toe ik... 
Volgende moment werd ik wakker in ziekenhuis 
 
Medeplegen poging doodslag 
Medeplegen zware mishandeling 
Openlijke geweldpleging in vereniging 
  



OPENLIJKE GEWELD 
 
Cassatiemiddel: 
 
Voor in vereniging behoort zelfde maatstaf te gel-
den als voor medeplegen 
 
Waarmee vereiste van nauwe en bewuste samen-
werking 
 
Wanneer vrijspraak voor primair en subsidiair dan 
ook vrijspraak voor meer subsidiair 
  



OPENLIJKE GEWELD 
 
Hoge Raad: 
 
Er kan sprake zijn van nauwe en bewuste samen-
werking 
 
Er kan ook sprake zijn van diffuus samenstel van 
spontaan samenwerkingsverband 
 
Openlijke geweldpleging in vereniging vereist dus 
geen nauwe en bewuste samenwerking 
  



OPENLIJKE GEWELD 
 
Tenlastelegging is onvoldoende feitelijk 
 
Begrip "geweld" moet worden verfeitelijkt 
door die Jut op het hoofd te slaan 
 
Begrip "openlijk" moet ook worden verfeitelijkt 
door midden op de openbare weg 
voor iedereen waarneembaar 
 
Is openlijk zelfde als openbaar? 
  



OPENLIJKE GEWELD 
 
Geweld is niet in openbaar gepleegd 
 
ECLI:NL:HR:2011:BQ3681 
Veroordeling voor geweld in publieke trein 
 
ECLI:NL:GHAMS:2015:3799 
Veroordeling voor geweld in private discotheek 
 
Onverholen, niet-heimelijk bedreven geweld 
  



OPENLIJKE GEWELD 
 
ECLI:NL:RBAMS:2015:5573 
 
Gedetineerde wil pap opwarmen 
Gedetineerde gaat naar personeelsverblijf 
Gedetineerde slaat dreigende taal uit op afdeling 
 
Eerste alarm door personeel 
Er wordt geschopt, geslagen en gebeten 
 
Tweede alarm door personeel 
Er wordt harder geschopt, geslagen en gebeten  



OPENLIJKE GEWELD 
 
Raadsvrouw: 
 
Geen sprake van in vereniging, want het was ieder 
voor zich 
 
Geen sprake van voor publiek toegankelijke plaats, 
terwijl dit belangrijk bestanddeel is 
  



OPENLIJKE GEWELD 
 
Rechtbank: 
 
Geweld was waarneembaar voor bewaarders en 
medegedetineerden 
 
Medegedetineerden hadden oogcontact en rea-
geerden ook op elkaar 
 
Niet alleen groep getalsmatig versterkt, maar wel-
bewust zekere confrontatie aangegaan 
  



OPENLIJKE GEWELD 
 
Ernstig feit waar sommige bewaarders nog steeds 
last van hebben 
 
Verdachte heeft gebeten, terwijl hij wist dat hij be-
smet was met hepatitis 
 
Afschrikwekkende straf om andere gedetineerden 
te weerhouden om tot geweld over te gaan 
 
12 maanden! 
ECLI:NL:HR:2019:174  



OPENLIJKE GEWELD 
 
ECLI:NL:HR:2018:1008 
Gezichtspuntenarrest openlijk geweld 
 
Pijnacker, 25 oktober 2013 
Meisje viert verjaardag in feestzaal 
Circa 40 vrienden uitgenodigd via WhatsApp 
 
Welk geweld bestond uit: 
- schoppen tegen hoofd en/of slaan in gezicht 
- met mes in borst en/of maag steken 
  



OPENLIJKE GEWELD 
 
Gerechtshof: 
 
Uit dossier blijkt niet dat niet-uitgenodigde gasten 
aanwezig waren 
 
Deuren feestzaal waren gesloten en daarmee geen 
voor publiek toegankelijke plaats 
 
Uit dossier blijkt niet dat gebeuren voor omstan-
ders vanaf openbare weg zichtbaar was 
  



OPENLIJKE GEWELD 
 
Hoge Raad: 
 
Is openbare orde verstoord? 
 
Was willekeurig publiek aanwezig? 
Had willekeurig publiek aanwezig kunnen zijn? 
Was plaats niet voor eenieder toegankelijk? 
Is normale gang van zaken verstoord? 
 
Oordeel getuigt niet van onjuiste rechtsopvatting 
  



OPENLIJKE GEWELD 
 
In tenlastelegging vermelde feitelijkheden zijn niet 
begaan door verdachte 
 
Niet is vereist dat verdachte zelf gewelddadige 
handeling heeft gepleegd 
 
Wel is vereist dat verdachte significante of wezen-
lijke bijdrage heeft geleverd 
 
Significante of wezenlijke 
  



OPENLIJKE GEWELD 
 
Verdachte heeft geen significante of wezenlijke bij-
drage geleverd 
 
ECLI:NL:GHAMS:2015:4566 
 
Amsterdam Arena, 18 augustus 2013 
Voetbalwedstrijd Ajax - Feijenoord 
 
Ik was mijn vrienden kwijtgeraakt 
Ik wilde kijken wat er aan de hand was 
  



OPENLIJKE GEWELD 
 
Gerechtshof ziet dat verdachte pregnant aanwezig 
was en geagiteerd overkwam 
 
Verdachte stond in voorste linie relschoppers en 
versterkte zo getalsmatig groep 
 
Echter, niet gebleken van geweldshandelingen of 
handelingen die geweld bevorderden 
 
Onvoldoende gebleken van significante of wezen-
lijke bijdrage  



OPENLIJKE GEWELD 
 
Verdachte hoeft zich niet te distantiëren 
 
   TEKST & COMMENTAAR   Strafrecht 
De omstandigheid dat de dader de groep getals-
matig versterkte is niet zonder meer voldoende 
 
Net als bij medeplegen is de Hoge Raad aan niet-
distantiëren minder waarde gaan hechten 
 
Artikel 141 aantekening 10 (pagina 948 13e druk) 
  



OPENLIJKE GEWELD 
 
ECLI:NL:HR:2015:1328 
 
IJmuiden, drie jongens met lawinepijl 
Waar zullen wij die afsteken? 
Ik weet huis met Chinezen! 
 
Door naar bakker, maar bakker was dicht 
 
Jongen raapt baksteen van grond 
Misschien kunnen wij daarmee kloten 
Nee, wij gaan niet kloten met die baksteen  



OPENLIJKE GEWELD 
 
Veroordeling voor teweegbrengen ontploffing 
Veroordeling voor openlijk geweld 
 
Procureur-generaal: 
 
Verdachte heeft voor tweede feit zelf geen geweld-
dadige handeling verricht 
 
Uit geen bewijsmiddel blijkt dat verdachte op ande-
re wijze bijdrage heeft geleverd 
  



OPENLIJKE GEWELD 
 
Hoge Raad: 
 
Verdachte moet voldoende significante of wezenlij-
ke bijdrage leveren aan geweld 
 
Niet voldoende is enkele omstandigheid dat ie-
mand aanwezig is in groep die geweld pleegt 
 
Volgt terugverwijzing 
  



OPENLIJKE GEWELD 
 
Geen verband tussen door verdachte gepleegd 
geweld en verstoring openbare orde 
 
ECLI:NL:GHLEE:2009:BK2690 
Café te Ter Apel 
 
Ene bezoeker morst drank op andere bezoeker 
Vechtpartij waarbij iedereen betrokken raakt 
 
Verdachte krijgt klap op achterhoofd 
Geeft uit reflex low kick terug  



OPENLIJKE GEWELD 
 
Aan goede bekende... 
Incident wordt vreedzaam bijgelegd 
 
Ruzie tussen Duitsers en Nederlanders gaat bin-
nen en buiten café onverminderd voort 
 
Gerechtshof: 
Handeling verdachte staat niet in verband met 
openlijke geweldpleging zoals ten laste gelegd 
  



OPENLIJKE GEWELD 
 
Aansporing heeft geweldplegers niet bereikt 
 
ECLI:NL:GHAMS:2013:BZ6840 
Verjaardagsfeestje te Amsterdam 
 
Ruzie met buren 
Vechtpartij in tuin buren 
 
Verdachte filmt met haar telefoon 
Verdachte geeft commentaar: "Fittie, fittie!"  



OPENLIJKE GEWELD 
 
Vastgesteld wordt dat door verdachte geen ge-
weldshandelingen zijn gepleegd 
 
Weliswaar agressie opwekkend commentaar, maar 
niet significant of wezenlijk 
 
Zeker daar geweldplegers in tuin commentaar niet 
hebben kunnen horen 
 
Vrijspraak, maar geheugenkaart onttrokken 
  



OPENLIJKE GEWELD 
 
   TEKST & COMMENTAAR   Strafrecht 
Enig resultaat is vereist 
 
Artikel 141 aantekening 1 (pagina 945 13e druk) 
  



OPENLIJKE GEWELD 
 
ECLI:NL:GHARL:2014:4273 
Mr J.P. Plasman (Amsterdam) 
 
Doetinchem, 4 juni 2011 
 
Afgesproken vechtpartij op "De Bult" 
Want geen camera's in bos 
 
Aanwijzen scheidsrechters 
Slingeland Ziekenhuis  



OPENLIJKE GEWELD 
 
Rechtbank: 
8 jaar gevangenisstraf 
EUR 15.000 schadevergoeding 
 
Gerechtshof: 
8 maanden gevangenisstraf 
EUR 15.000 schadevergoeding 
 
Verdachte zat inmiddels 2 jaar en 3 maanden in 
voorlopige hechtenis  



OPENLIJKE GEWELD 
 
ECLI:NL:GHSGR:2009:BK5266 
Supportersbus van Rotterdam naar Breda 
 
Gooien met opengemaakte suikerzakjes 
Gooien met opengemaakte melkzakjes 
 
Aan elkaar knopen gordijnen 
Aan elkaar knopen riemen 
 
Openzetten noodluik 
  



OPENLIJKE GEWELD 
 
Advocaat-generaal: 
 
Primair: artikel 141 Sr 
 
Subsidiair: artikel 350 Sr 
 
70 uur taakstraf (minus voorarrest) 
  



OPENLIJKE GEWELD 
 
Vast staat dat verdachte zich schuldig heeft ge-
maakt aan kleutergedrag 
 
Bus niet voor publiek toegankelijk 
Ramen bus getint 
 
Geen vernieling 
Geen beschadiging 
Bus niet onbruikbaar 
Snelle Vliet Touringcars  



OPENLIJKE GEWELD 
 
ECLI:NL:RBALK:2012:BX6046 
Uitspraak over artikel 141a Sr 
 
Moet opsporing in vroeg stadium mogelijk maken 
 
Treffen AZ en ADO Den Haag 
In Victoriepark te Alkmaar 
 
Slag bij Beverwijk 
Carlo Picornie 
  



BENADEELDE PARTIJ 
 
ECLI:NL:RBROT:2019:2828 
Rotterdam, 13 augustus 2017 
 
Openlijke geweldpleging aan Oude Binnenweg 
 
Benadeelde gooit waterballonnen uit woning 
Verdachte gooit steen naar woning 
Benadeelde stormt weg op 
 
Met camera vastgelegd door getuige op terras 
  



BENADEELDE PARTIJ 
 
Rechtbank houdt rekening met aandeel benadeel-
de in gebeuren, door gooien waterballonnen en 
escalatie door op verdachte af te lopen 
 
Benadeelde heeft ook onvoldoende gedaan om 
schade te beperken door tegen aanwijzing arts 
ziekenhuis te verlaten 
 
Artikel 6:101 BW 
25% matiging wegens eigen schuld 
Zowel materiële als immateriële schade  



BENADEELDE PARTIJ 
 
Dossier 26426 
Gevorderd EUR 600 
Toegewezen EUR 200 
 
04/02/2021 Overmatig zweten 
05/03/2021 Mishandeld in tram 
06/03/2021 Posttraumatische stressstoornis 
30/04/2021 Gaat niet goed, kan niet bij gevoelens 
 
Eerste zitting met mr Gruijters eind maart 
Tweede zitting met mr Donker eind september  



BENADEELDE PARTIJ 
 
Verdediging vraagt zich af of er sprake is van: 
- voorliggende problematiek (problematiek die aan 
feit vooraf is gegaan) 

- andere problematiek (problematiek die met feit 
geen verband houdt) 

 
Riep bij benadeelde reactie op 
 
Predispositie 
Pre-existentie 
  



BENADEELDE PARTIJ 
 
ECLI:NL:HR:2019:376 
Overzichtsarrest I 
 
ECLI:NL:HR:2019:793 
Overzichtsarrest II 
 
Redelijkheid geen grond voor schadevergoeding 
Aantasting in persoon op andere wijze 
Artikel 6:106 sub b BW 
  



BENADEELDE PARTIJ 
 
Mijn voorlopige conclusie: 
 
Geestelijk letsel is meer dan psychisch onbehagen 
of gekwetst gevoel, maar vereist niet zonder meer 
psychiatrisch erkend ziektebeeld vastgesteld door 
psychiater of psycholoog 
 
Vorm van geestelijke hulpverlening wel vereist 
  



BENADEELDE PARTIJ 
 
Mijn verweer op zitting: 
 
Geestelijk letsel is meer dan psychisch onbehagen 
of gekwetst gevoel (met verwijzing naar arresten) 
 
Uit niets blijkt dat sprake is van psychiatrisch er-
kend ziektebeeld vastgesteld door deskundige 
 
Uit niets blijkt dat dat benadeelde behandeling bij 
psychiater, psycholoog of hulpverlener ondergaat 
  



BENADEELDE PARTIJ 
 
Aandacht vragen voor vergelijkbare zaak levert 
geen grond voor schadevergoeding op 
 
Benadeelde heeft onvoldoende gesteld en bewe-
zen naar regels burgerlijk recht 
 
Dit komt in ieder geval niet door beperkingen die 
strafproces met zich brengt 
 
Vordering moet worden afgewezen en benadeelde 
moet worden veroordeeld in kosten  



BENADEELDE PARTIJ 
 
Dossier 26470 
Mr Milius, Pit en Spek 
 
Overgoten met kokend water 
Matras bed voelde nat 
 
Kan niet door water zijn ontstaan 
Mogelijk wel door hard solide voorwerp 
 
Van de Goot (arts en forensisch patholoog) 
Van den Hondel (forensisch arts GGD Amsterdam)  



BENADEELDE PARTIJ 
 
Nota NFO van EUR 1.930 
 
Contact benadeelde partij 
Stukken benadeelde partij 
 
Wijziging tenlastelegging 
Kun je raadsman mail sturen? 
 
Vordering horen getuigen 
Zo kan ik mij toch niet verdedigen? 
  



MISHANDELING EN OPENLIJK GEWELD 
 
Tekenen voor vertrek 
 
Evaluatie graag in brievenbakje 
 
 
 
   Bewijs van deelname per mail 
 
   Factuur per mail 
 
 


