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Lieve student,  

 

Wat leuk dat je onze samenvatting uitprobeert! Drie jaar geleden zijn wij, Willem, Stephanie en Thijs 

begonnen met BOEQ. Een bedrijf opgezet door rechtenstudenten in Utrecht, voor rechtenstudenten in 

Utrecht. We bieden gedurende de gehele periode studiehulp op maat aan. Deze bestaat uit:  

• Wekelijkse Uitleg van de Stof: In deze uitleg bespreken we uitgebreid alle behandelde leerstukken 

en de bijzonderheden van deze leerstukken.  

• Arrestanalyses: Een wekelijks overzicht van alle voorgeschreven rechterlijke uitspraken. Hierin 

bespreken we precies wat je moet weten van een bepaalde uitspraak en wat je zou kunnen markeren in 

je jurisprudentiebundel.  

• Werkgroepantwoorden: Uitgebreide antwoorden op de werkgroepvragen, nadat de werkgroep is 

geweest. Op deze manier mis je nooit een antwoord.  

• Tentamenhulp: Een uitgebreid oefententamen voorzien van uitgewerkte standaardantwoorden. Op 

deze manier kunnen we je precies laten zien wat je tijdens een tentamen zal moeten noemen om 

volledige punten te behalen. 

 

Onze studiehulp is zowel digitaal als op papier beschikbaar. Al onze studiehulp is digitaal te vinden in de 

Slim Academy app. Ook kun je offline studeren met de app. Daarnaast is onze studiehulp op papier 

beschikbaar. De Wekelijkse Uitleg van de Stof en de Arrestanalyses van alle weken zullen in een boekje 

worden verzonden naar het opgegeven adres. De Werkgroepantwoorden en Tentamenhulp zullen als PDF 

beschikbaar komen op de site van Slim Academy, zodat jij deze zelf kunt downloaden en eventueel kunt 

printen.  

 

Wij verkopen ook de studiehulp in een abonnement vorm. Zo krijg je altijd als eerste alle samenvattingen 

van BOEQ en Slim Academy voor een vast bedrag per maand! Met het abonnement krijg je korting op de 

samenvattingen en betaal je maar eenmalig verzendkosten.  

 

Mocht je iets nog niet helemaal snappen of heb je een vraag aan ons, schroom dan niet om contact met ons 

op te nemen. Wij horen ook graag van jou of je verbeterpunten hebt! Je kunt ons bereiken via Facebook of 

Instagram, of je kunt ons een mailtje sturen op boeqcontact@gmail.com.  

 

Heel veel succes deze periode!  

 

Veel liefs,  

Stephanie, Thijs en Willem 

 

P.S. Word lid van onze Whatsapp-groep om op de hoogte te blijven 

van updates en om vragen te stellen aan ons of medestudenten.  

 

 

Koop hier je studiehulp 
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Week 1 – Introductie van het straf(proces)recht: 

uitgangspunten, beginselen, personen en fasen in 

het strafproces 

 

Wat moet je lezen? 

M.J Kronenberg en B. de Wilde, Grondtrekken van het Nederlandse strafrecht, Deventer: 

Wolters Kluwer 2018 (hierna: Grondtrekken): 

• Hoofdstuk 1 

• Hoofdstuk 7 

• Hoofdstuk 15, paragraaf 15.4.1 t/m 15.4.4 

 

Blackboard 

• G.J.M Corstens/M.J. Borgers en T. Kooijmans (bew.), Het Nederlandse strafprocesrecht, 

Deventer: Kluwer 2018 (hierna: Het Nederlandse strafprocesrecht): 

o Hoofdstuk 1, paragraaf 3 

o Hoofdstuk 2, paragraaf 1 t/m 3  

o Hoofdstuk 3  

o Hoofdstuk 7, paragraaf 1 en 2 

o Hoofdstuk 9, paragraaf 1 

• Handleiding analyse Nederlandse rechtspraak 

 

Jurisprudentie 

• HR 26 juni 1962, NJ 1962, 470 m.n.t. Pompe (Bloedproef II) 

• HR 12 december 1978, NJ 1979, 142, m.nt. Mulder (Braak bij binnentreden) 

• HR 1 juli 2014, NJ 2015, 114 (Stille sms) 
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Onderwerp 1: Introductie van het strafrecht 

 

1.1 Plaats van het strafrecht binnen het recht 

Heel kort gezegd, regelt het strafrecht wie straf kan krijgen en waarvoor. Het strafrecht betreft altijd de 

relatie tussen burgers en de Staat: wanneer een burger een strafbaar feit pleegt, kan de Staat hem namens 

de samenleving een straf opleggen. Het staatsorgaan dat belast is met een dergelijke vervolging van een 

strafbaar feit heet het Openbaar Ministerie (OM). De vertegenwoordiger hiervan heet de Officier van 

Justitie (OvJ).  

 

Ook het bestuursrecht regelt, net zoals het strafrecht, de verhouding tussen burgers en de Staat. Dit 

rechtsgebied betreft de wijze waarop het openbaar bestuur moet functioneren bij het nemen van 

beslissingen die de burger direct of indirect raken. Dit is anders dan het civiele recht, die de verhouding 

tussen burgers onderling regelt. Dit zullen jullie merken bij het vak Inleiding Privaatrecht I.  

 

Vindplaats: Grondtrekken, p. 19-22. 

 

1.2 Doelen van straffen 

Er bestaan twee algemene doelen voor het opleggen van straffen: vergelding en preventie.  

 

Vergelding komt erop neer dat degene die kwaad heeft afgeroepen over de samenleving, het ook terug kan 

krijgen (oog om oog, tand om tand). Er is dan dus sprake van leedtoevoeging om zo te zorgen voor een 

morele genoegdoening.  

 

Preventie komt neer op een simpel principe: als bepaalde gevolgen worden verbonden aan het schenden 

van strafrechtelijke normen, zullen mensen proberen deze gedragingen zo veel mogelijk te voorkomen. 

Preventie is te onderscheiden in twee smaken: speciale preventie en generale preventie. Speciale preventie 

is gericht op de dader en probeert te voorkomen dat een dader nogmaals een strafrechtelijke norm schendt. 

De gedachte achter speciale preventie is dat de dader zelf dergelijke strafbare gedragingen wil voorkomen, 

wanneer hij in aanraking is gekomen met de gevolgen van het schenden van een strafrechtelijke norm. 

Men wilt immers niet weer gestraft worden. Generale preventie ziet op andere mensen dan de dader en 

houdt in dat ook andere mensen in de samenleving (buiten de dader om) dergelijke strafbare gedragingen 

willen voorkomen. Ook zij leren dus van de gevolgen die verbonden worden aan het schenden van een 

strafrechtelijke norm. 

 

Vindplaats: Grondtrekken, p. 22-23. 

 

1.3 Onderverdelingen binnen het strafrecht  

Materieel strafrecht, formeel strafrecht en sanctierecht 

Het rechtsgebied strafrecht kan ten eerste worden onderverdeeld in materieel strafrecht, formeel strafrecht 

en sanctierecht.  

 

Het materiële strafrecht bepaalt welke gedragingen niet zijn toegestaan en welke personen daarvoor 

kunnen worden gestraft. Dit gedeelte zul je met name vinden in het Wetboek van Strafrecht (Sr). Bij het 

materiële strafrecht moet je denken aan strafbepalingen (zoals moord en diefstal), maar ook aan algemene 

leerstukken die betrekking hebben op de uitsluiting van strafbaarheid (zoals noodweer) en de uitbreiding 

van strafbaarheid (poging en medeplichtigheid). Hier leren jullie bij het vak Materieel strafrecht meer over. 

 

Het formele strafrecht, ook wel strafprocesrecht of strafvordering genoemd, bepaalt welke regels moeten 

worden gevolgd wanneer een norm van het materiële strafrecht (vermoedelijk) is geschonden. Hierbij kun 

je denken aan bevoegdheden van de politie, duur van voorlopige hechtenis, voorwaarden van een 
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dagvaarding, et cetera. Dit gedeelte van het strafrecht zul je met name vinden in het Wetboek van 

Strafvordering (Sv). 

 

Het sanctierecht betreft de voorwaarden waaronder bepaalde straffen mogen worden opgelegd en ten 

uitvoer gelegd. Dit gedeelte is zowel in het Wetboek van Strafrecht als het Wetboek van Strafvordering te 

vinden. Vaak zal de formulering van een sanctie ook deel uitmaken van de strafbepaling zelf. 

 

Vindplaats: Grondtrekken, p. 23-24. 

 

Commuun en bijzonder strafrecht 

Verder kan er een onderscheid worden gemaakt tussen het commune strafrecht en het bijzondere strafrecht. 

Het commune strafrecht omvat de wetboeken (= de wetten waarin het algemene deel van het strafrecht 

en strafprocesrecht is opgenomen). Dit zijn het Wetboek van Strafrecht en het Wetboek van 

Strafprocesrecht. Het bijzondere strafrecht omvat de bijzondere strafwetten die buiten de wetboeken zijn 

opgenomen. Denk aan de Wegenverkeerswet, de Opiumwet, de Wet Wapens en Munitie, et cetera. 

 

Vindplaats: Grondtrekken, p. 24-25. 

 

Onderwerp 2: Bronnen van het strafrecht 

 

Bronnen van het strafrecht zijn de wet (geschreven recht) en het ongeschreven recht. Deze zullen hieronder 

nader worden toegelicht.  

 

2.1 Geschreven recht 

Zoals eerder gezegd, kun je strafrechtelijke bepalingen met name vinden in het Wetboek van Strafrecht en 

strafprocesrechtelijke bepalingen in het Wetboek van Strafvordering. Het zal belangrijk zijn voor de 

strafrechtelijke vakken dat je je weg weet te vinden in deze wetboeken (en gedeeltelijk ook daarbuiten). 

De eerste stap is het begrijpen van de opbouw: 

 

Opbouw Wetboek van Strafrecht 

Het Wetboek van Strafrecht bestaat uit drie boeken:  

I. Boek I regelt de algemene leerstukken. Deze zijn van toepassing op álle delicten – óók de 

delicten die in de bijzondere wetten zijn opgenomen (art. 91 Sr). 

II. Boek II bevat uitsluitend strafbepalingen. Dit zijn omschrijvingen van gedrag dat strafbaar 

is, met daarbij een aanduiding van de maximale straffen die mogen worden opgelegd. In dit 

boek worden alleen misdrijven strafbaar gesteld. 

III. Boek III bevat ook uitsluitend strafbepalingen. In tegenstelling tot Boek II, worden hier 

alleen overtredingen* strafbaar gesteld. 

*Kort gezegd, zijn overtredingen lichtere strafbare feiten en misdrijven ernstigere strafbare feiten. 

 

Opbouw Wetboek van Strafvordering 

Het Wetboek van Strafvordering bestaat uit 6 boeken, waarvan de eerste 3 boeken het meest relevant zullen 

zijn. De volgende 3 boeken zijn in chronologische volgorde van het strafproces opgesteld. 

I. Boek I (‘Algemeene bepalingen’) regelt de belangrijkste bevoegdheden tijdens het 

opsporingsonderzoek. 

II. Boek II (‘Strafvordering in eersten aanleg’) regelt de vervolgbeslissing van de officier van 
justitie (afgekort ‘OvJ’) en de hele procedure voor de berechting van een verdachte door de 
rechtbank.  

III. Boek III (‘Rechtsmiddelen’) regelt de rechtsmiddelen. Een rechtsmiddel is een middel 
waarmee de verdachte of het OM (die de verdachte vervolgt) de beslissing van de rechter aan 
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kan vechten bij een hogere instantie. Stel een verdachte is het niet eens met de beslissing van 

de rechtbank, dan kan hij in hoger beroep gaan bij het hof. 

 

Naast deze algemene wetten, is het strafrecht ook te vinden in bijzondere strafwetten. Het is van belang 

dat je je hiervan bewust bent. Als een casus bijvoorbeeld gaat over drugs, moet je in je achterhoofd houden 

dat de Opiumwet bestaat en dat daar dus ook relevante informatie in kan staan. Je zal gedurende de cursus 

vanzelf meer bijzondere strafwetten tegenkomen. 

 

Vindplaats: Grondtrekken, p. 25-26. 

 

2.2 Ongeschreven recht 

Naast wetten, is het ongeschreven recht ook een bron van het strafrecht. Een voorbeeld hiervan zijn de 

beginselen van een behoorlijke procesorde. Deze beginselen hadden een doorslaggevende rol in HR Braak 

bij Binnentreden (zie de arrestanalyses van deze week). Deze beginselen worden nader uitgewerkt onder 

onderwerp 4. 

 

Vindplaats: Grondtrekken, p. 173-175. 

 

Onderwerp 3: Strafvorderlijk legaliteitsbeginsel 

 

Het strafvorderlijk legaliteitsbeginsel is opgenomen in art. 1 Sv. Hierin is bepaald dat de strafvordering 

alleen mag plaatsvinden op de wijze bij de wet voorzien. De bewoording ‘bij de wet voorzien’ geeft aan 
dat het hier, in tegenstelling tot het materieelrechtelijk legaliteitsbeginsel (art. 1 Sr), gaat om een wet in 

formele zin. Dit betreft de door de regering en Staten-Generaal opgestelde wetten. Omdat slechts in deze 

procedure strafprocesrechtelijke regels kunnen worden opgesteld, wordt hiermee meer bescherming 

geboden tegen inbreuken op rechten en vrijheden van de burger (= de kwaliteitsgarantie van het 

strafvorderlijke legaliteitsbeginsel). 

 

Artikel 1 Sv verbiedt (sub)delegatie echter niet – het overdragen van bepaalde bevoegdheden aan lagere 

wetgevers is dus mogelijk. Hierdoor kunnen bepaalde onderwerpen binnen de strafvordering worden 

geregeld door middel van een algemene maatregel van bestuur (AMvB). Hierin schuilt het gevaar dat de 

kwaliteitsgarantie van de wetten in formele zin door deze mogelijkheid wordt ondermijnd, met als gevolg 

daarvan dat de rechten en vrijheden van burgers toch minder worden beschermd dan gedacht. Als regel 

moet worden genomen dat indien fundamentele rechten van burgers in het geding zijn, een specifieke 

wettelijke grondslag moet worden vereist en zo niet, een algemene wettelijke grondslag volstaat.  

 

Zo is in art. 3 Politiewet (Pw) een algemene taakstelling van de politie opgenomen. Op basis van art. 3 

Politiewet en artikel 141 en 142 Sv heeft de politie de bevoegdheid om van een niet specifiek in de wet 

geregelde opsporingsbevoegdheid gebruik te maken, indien toepassing van de opsporingsmethode een 

beperkte inbreuk maakt op de grondrechten van burgers en niet zeer risicovol is voor de integriteit 

en beheersbaarheid van de opsporing. Er wordt pas gebruik gemaakt van deze algemene 

opsporingsbevoegdheid in de gevallen dat er geen specifiek in de wet geregelde opsporingsbevoegdheid 

van toepassing is. Of deze algemene opsporingsbevoegdheid voldoende wettelijke grondslag biedt, moet 

beoordeeld worden aan de hand van de volgende criteria: 

1) Inbreukcriterium: is er sprake van een geringe of een meer dan geringe inbreuk op de 
persoonlijke levenssfeer van de burgers? Om deze vraag te beantwoorden moet worden getoetst 
aan de duur, intensiteit en frequentie van de inzet van het middel. Er is sprake van een meer dan 
geringe inbreuk indien een min of meer compleet beeld wordt verkregen van bepaalde aspecten 
van het privéleven. De algemene opsporingsbevoegdheid biedt enkel voldoende wettelijke 
grondslag, als er sprake is van een geringe inbreuk.  
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2) Integriteitscriterium: vormt de methode een gevaar voor de integriteit en beheersbaarheid van de 
opsporing? De algemene opsporingsbevoegdheid biedt enkel voldoende wettelijke grondslag, als 
de methode geen gevaar vormt voor de integriteit en beheersbaarheid van de opsporing.  

 

Vindplaats: Het Nederlandse Strafprocesrecht, par. 2.2 en 2.3; HR Stille Sms, r.o. 2.4. 

 

Onderwerp 4: Uitgangspunten en beginselen 

 

4.1 Klassieke uitgangspunten 

Rechterlijke onafhankelijkheid 

Omdat rechters beslissingen moeten nemen die zeer ingrijpend kunnen zijn voor de vrijheid van burgers, 

is het van belang dat de rechterlijke instanties onafhankelijk zijn van de uitvoerende macht. 

 

Rechterlijke onpartijdigheid 

De rechters mogen geen speciale bindingen hebben met een van de procespartijen, vooringenomen zijn of 

de schijn daarvan oproepen. 

 

Beroepsrechters 

In Nederland hebben we geen juryrechtspraak of een andere vorm van rechtspraak door leken. 

Democratische legitimatie is beperkt tot (1) de benoeming van rechters door een regering die door de 

volksvertegenwoordiging ter verantwoording kan worden geroepen, (2) de benoeming van de Hoge Raad 

door voordrachten van de Tweede Kamer en (3) de binding van rechters aan democratisch tot stand 

gekomen wetten. 

Vervolgingsmonopolie OM 

Het OM bepaalt welke strafzaken voor de rechter dienen te komen – met andere woorden of een verdachte 

wel wordt vervolgd of niet wordt vervolgd (en de zaak dus wordt geseponeerd). Dit heet het 

opportuniteitsbeginsel. Naast vervolgen en seponeren, kan het OM ook een transactie aanbieden of een 

strafbeschikking uitvaardigen in gevallen dat een strafvervolging niet noodzakelijk is. Een 

transactieaanbod houdt meestal in dat een bepaald bedrag wordt betaald. Een strafbeschikking houdt in dat 

een bepaalde straf wordt opgelegd. Dit kan door een opsporingsambtenaar of bestuurlijke autoriteit worden 

gedaan onder toezicht van het OM.  

 

Correctiemechanismen 

Soms kunnen burgers het niet eens zijn met een beslissing van het OM. Er bestaan verschillende manieren 

waarop burgers hier wat tegen kunnen doen. Ten eerste kunnen rechtspersonen die bepaalde belangen 

behartigen beklag doen bij het gerechtshof over een niet (verdere) vervolging van een verdachte. Verder 

kunnen belanghebbenden zich richten tot instanties die boven het OM staan, zoals het College van 

procureurs-generaal of de Minister van Justitie en Veiligheid. Ten derde kan een verdachte, die het oneens 

is met de beslissing van het Openbaar Ministerie om hem te vervolgen, een bezwaarschrift indienen tegen 

de dagvaarding.   

Verder is bescherming tegen willekeur en bescherming van vrijheid van burgers van groot belang. Om dit 

te waarborgen is het strafvorderlijke legaliteitsbeginsel in art. 1 Sv opgenomen, die bepaalt dat 

strafvorderlijke bevoegdheden alleen kunnen worden ingezet als deze bij de wet zijn voorzien. Ook het 

feit dat alleen bepaalde autoriteiten bevoegdheden mogen uitvoeren en dat er voorwaarden gelden voor de 

uitvoering daarvan (bijvoorbeeld dat er sprake moet zijn van een ‘verdenking’ of ‘aanwijzing’ dat iemand 
een strafbaar feit heeft gepleegd), beschermt de vrijheid van burgers. 
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Vermoeden van onschuld 

Er geldt binnen het strafrecht een onschuldpresumptie: iemand die wordt beschuldigd van een strafbaar 

feit moet voor onschuldig worden gehouden totdat zijn schuld overeenkomstig de wet is bewezen. Dit 

brengt met zich mee dat: 

• De verdachte niet wordt belast met het bewijzen van zijn onschuld (de bewijslast ligt bij het OM); 

• De rechter moet uitstralen dat hij de verdachte niet als schuldige beschouwt;  

• De mate waarin de vrijheid van verdachte beperkt mag worden niet te groot mag zijn (daarom 

bestaan er regels over hoe lang een verdachte bijvoorbeeld in voorlopige hechtenis mag zitten);  

• De informatie die aan de pers wordt vrijgegeven alleen vaststaande feiten mag omvatten.  

 

Hoor en wederhoor 

Rechters hebben de plicht kennis te nemen van de standpunten van zowel het OM als wel van de verdachte.  

 

Recht op rechtsbijstand 

Het recht op rechtsbijstand houdt in dat iedereen goede juridische hulp moet krijgen. Dit is een grondrecht 

van burgers. Niet alleen tijdens de zittingen heeft de verdachte recht op rechtsbijstand, maar ook tijdens 

het politieverhoor. 

 

Recht op vertaling en vertolking 

Tijdens een strafprocedure moeten de betrokkenen elkaar natuurlijk kunnen verstaan. Dit uitgangspunt 

speelt een belangrijke rol bij zowel de interne als de externe openbaarheid. 

 

Zwijgrecht 

Een verdachte die wordt verhoord heeft niet de plicht om te antwoorden. Dit hangt samen met het 

pressieverbod (een verdachte moet in vrijheid zijn verklaring af kunnen leggen en niet ertoe gedwongen 

worden) en het nemo-tenetur beginsel (een verdachte kan niet gedwongen worden om aan zijn eigen 

veroordeling mee te werken), wat de waarheidsvinding ook ten goede komt.  

 

Interne openbaarheid 

De interne openbaarheid ziet erop dat alle procesdeelnemers de volledige beschikking hebben over alle 

informatie van het dossier. Op grond van art. 33 Sv mag vanaf het moment van de dagvaarding de verdachte 

niet worden onthouden van kennisneming van alle processtukken. Idealiter hebben de rechter, de officier 

van justitie en de verdachte alle drie hetzelfde dossier, maar in de praktijk zal dit niet altijd het geval zijn. 

 

Externe openbaarheid 

Als het gaat om publieke toegang tot het strafproces, spreek je van externe openbaarheid. De terechtzitting 

vindt in beginsel niet plaats achter gesloten deuren en uitspraken worden online openbaard. Er bestaan 

echter uitzonderingen. Zo zijn er afwijkende regels als minderjarigen bij de strafzaak betrokken zijn. Dit 

beginsel vloeit voort uit art. 121 Gw.  

 

Motivering 

Rechters dienen hun beslissingen altijd te motiveren. Dit compenseert ook het tekort aan democratische 

legitimatie. 

 

Onmiddellijkheidsbeginsel 

De zittingsrechter mag alleen recht spreken op basis van de stukken die tijdens de zitting naar voren zijn 

gebracht. Dit heeft betrekking op de informatiepositie van partijen (zie ook het beginsel van interne 

openbaarheid). Dit beginsel kan ook zo worden opgevat dat het bewijs uit de meest authentieke bronnen 

moet komen. Men heeft dus liever een getuigenverklaring, die fysiek tijdens de zitting is afgelegd, dan een 
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verklaring die in het proces-verbaal staat uitgeschreven. Sinds het De Auditu-arrest zijn verklaringen die 

via een derde persoon of een proces-verbaal tot de rechter komen, ook geldig. 

 

Vindplaats: Het Nederlandse Strafprocesrecht, par. 3.2. 

 

4.2 Beginselen van een behoorlijke procesorde 

Alle handelingen in het strafproces moeten voldoen aan de beginselen van een behoorlijke procesorde. 

Deze staan niet in de wet, maar zijn in de jurisprudentie ontwikkeld. 

 

Beginselen van behoorlijke procesorde zijn: 

- Beginsel van redelijke en billijke belangenafweging 

Beslissingen dienen weloverwogen te worden genomen. Daarom moet zijn voldaan aan de 

subsidiariteitseis (was er een minder vergaand alternatief mogelijk?) en de proportionaliteitseis 

(stond de handeling in verhouding met het te bereiken doel?). Verder mag er geen sprake zijn van 

willekeur. 

- Beginsel van zuiverheid van oogmerk 

Er mag geen sprake zijn van ‘détournement de pouvoir’ (misbruik van bevoegdheid). 

Bevoegdheden moeten worden toegepast met het daarvoor bedoelde doel. 

- Vertrouwensbeginsel 

De door de overheid opgewekte verwachtingen dienen te worden gehonoreerd, tenzij 

zwaarwegende belangen zich daartegen verzetten. 

- Gelijkheidsbeginsel  

Vergelijkbare gevallen dienen gelijk te worden behandeld. Dit kan lastig zijn, aangezien binnen 

de opsporing en vervolging veel ongelijkheden bestaan. Denk bijvoorbeeld aan het verschil in 

hoogte van boetes die worden gegeven of zaken die niet worden behandeld door beperkte 

opsporingscapaciteit, terwijl andere vergelijkbare zaken wel voor de rechter worden gelegd. 

 

Vindplaats: Het Nederlandse Strafprocesrecht, par. 3.2; Grondtrekken p. 173-175.  

 

Onderwerp 5: Procesfasen en procesdeelnemers 

 

5.1 Procesfasen 

1. Verdenking (art. 27 Sv) 

Er is sprake van een verdenking wanneer een redelijk vermoeden bestaat dat iemand (de verdachte) een 

strafbaar feit heeft gepleegd. 

 

1.1 Opsporingsonderzoek (II-VI) 

Voorbereidend onderzoek 

De officier van justitie zal aan de hand van het tijdens het opsporingsonderzoek (of voorbereidend 

onderzoek) verzamelde bewijsmateriaal bepalen of de zaak al dan niet aan de rechter zal worden 

voorgelegd. Dit is ook het uiteindelijke doel van het opsporingsonderzoek: het nemen van een 

strafvorderlijke beslissing.  

 

Legt de officier van justitie het voor aan de rechter? Zie dan de volgende stap. Zo niet, dan doet hij de zaak 

zogezegd ‘seponeren’ (art. 167 Sv). De dader wordt dan op grond van het algemeen belang niet vervolgd. 

Andere mogelijkheden zijn dat de officier van justitie een transactieaanbod doet of een strafbeschikking 

uitvaardigt. 
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1.2 Uitroepen zaak (art. 270 Sv) na dagvaarding verdachte (art. 258 Sv) 

Nadat de officier van justitie heeft besloten de zaak aan de rechter voor te leggen, zal de verdachte door 

een dagvaarding worden opgeroepen om op een bepaalde tijd bij een bepaald gerecht te verschijnen. De 

dagvaarding bevat ook een of meer strafbare feiten waarvan de verdachte wordt beschuldigd. Dit wordt de 

tenlastelegging genoemd. 

 

2. Onderzoek ter terechtzitting (VII en IX) 

Eindonderzoek 

Het doel van het onderzoek ter terechtzitting is het achterhalen van de ‘materiële waarheid’ – wat is er 

precies gebeurd? Dit verloopt als volgt: 

- Eerst onderzoekt de rechtbank of de verschenen persoon de verdachte is. 

- De officier van justitie geeft weer waar de verdachte van wordt beschuldigd. 

Het onderzoek naar de feiten begint 

- De voorzitter van de rechtbank confronteert de verdachte met de meest relevante stukken uit het 

dossier en vraagt naar zijn visie op de gebeurtenissen. 

- De officier van justitie houdt zijn requisitoir. Dit betreft een rede waarin hij aangeeft wat de 

uitspraak van de rechtbank zou moeten zijn en welke straf zou moeten worden opgelegd. 

- De raadsman van de verdachte houdt zijn pleidooi, hierin geeft hij zijn opvatting over de strafzaak 

en zal hij ook reageren op de requisitoir van de officier van justitie. 

- De officier van justitie reageert in zijn repliek op het pleidooi van de raadsman. 

- De raadsman reageert in zijn dupliek weer op de repliek.  

 

3. Beraadslaging en einduitspraak in eerste aanleg (art. 349, 351 en 352 Sv) (X en XI) 

De rechtbank komt tot een beslissing. Aan de hand van de formele vragen van art. 348 Sv en de materiële 

vragen van art. 350 Sv zal de rechter bepalen of de verdachte het strafbare feit heeft begaan en zo ja, welke 

straf hij hier dan voor moet krijgen.  

De uiteindelijke beslissing van de rechtbank wordt in het vonnis opgenomen. Dit bevat onder andere de 

bewezenverklaring, de bewijsmiddelen, de opgelegde straf en een motivering van de beslissing (art. 359 

Sv). De belangrijkste overwegingen en de beslissing worden tijdens de openbare zitting uitgesproken (art. 

362 Sv). 

 

4. Rechtsmiddelen (XII) 

Eindonderzoek 

Indien de veroordeelde verdachte of het OM het niet eens zijn met de uitspraak van de rechtbank, kunnen 

zij een rechtsmiddel inzetten. Hiermee kunnen zij beslissingen van de rechter aanvechten bij een hogere 

instantie.  

Zo kan de verdachte of het OM de uitspraak van de rechtbank in hoger beroep aanvechten bij het 

gerechtshof. Is een van de partijen het ook niet eens met de beslissing van het gerechtshof, kan die op zijn 

beurt weer in cassatieberoep gaan bij de Hoge Raad. 

 

5. Tenuitvoerlegging (XIII) 

Wanneer het niet mogelijk is om hoger beroep of cassatieberoep aan te tekenen, wordt de uitspraak 

onherroepelijk (art. 557 Sv). Het vonnis heeft dan ‘kracht van gewijsde’ en kan ten uitvoer gelegd worden. 
 

Zie p. 169 van het boek voor een schematische weergave van het strafproces. 

 

Vindplaats: Grondtrekken, p. 166-169. 

 

 

 



BOEQ Wekelijkse uitleg van de stof week 1 | Inleiding Strafrecht (2021-2022) 

 

12 

5.2 Onderscheid voorbereidend en eindonderzoek 

Om het onderscheid tussen het voorbereidend onderzoek en eindonderzoek te begrijpen, is het handig om 

eerst de begrippen inquisitoir en accusatoir kort toe te lichten. 

 

Inquisitoir:  

- De procesfase is onderzoekend van karakter. De verdachte is het voorwerp van onderzoek. Hij is 

geen gelijkwaardige procespartij. 

- De rechter neemt een actieve rol in. 

- Waarheidsvinding staat centraal. 

 

Accusatoir: 

- De procesfase is beschuldigend van karakter. De verdachte staat op gelijke voet met de wederpartij 

(officier van justitie).  

- De rechter heeft een meer passieve/lijdelijke rol. 

 

Tijdens het voorbereidende onderzoek is de verdachte meer het voorwerp van het onderzoek dan een echte 

procespartij. De verdachte en officier van justitie staan niet op gelijke voet. Toch wordt het vooronderzoek 

gekarakteriseerd als ‘overwegend’ inquisitoir, omdat de verdachte wel nog bepaalde rechten heeft.  
 

Het eindonderzoek is meer accusatoir van aard, omdat de partijen gelijk aan elkaar zijn. Zowel de officier 

van justitie als de verdediging motiveren hun standpunt – er is sprake van hoor en wederhoor.  

Vindplaats: Grondtrekken, p. 243. 

 

5.3 Procesdeelnemers 

- Verdachte  

Er zal moeten worden vastgesteld dat er een strafbaar feit is begaan en wie voor dit strafbare feit 

aansprakelijk is. Er dient een redelijk vermoeden te bestaan dat een strafbaar feit heeft 

plaatsgevonden (= verdenking) en dat een bepaald persoon dat feit heeft begaan (= verdachte). 

- Raadsman 

Dit is een advocaat die de verdachte adviseert en verdedigt. De raadsman en verdachte samen 

worden ‘de verdediging’ genoemd. 
- Getuige 

Bewijs is erg belangrijk voor de vaststelling van een strafbaar feit. Een verklaring van de verdachte 

is onvoldoende. Getuigenverklaringen spelen daarom een belangrijke rol. 

- Slachtoffer 

Het slachtoffer, ofwel ‘de benadeelde partij’, heeft bepaalde rechten in het strafproces (denk aan 
het spreekrecht of het afleggen van een slachtofferverklaring). Indien het slachtoffer schade heeft 

geleden, kan er een civielrechtelijke claim worden ingediend. Deze mogelijkheid wordt vaak ook 

binnen het strafrechtelijk proces aangeboden. 

- Deskundige 

Voor onderzoek waar de rechter zelf niet in gespecialiseerd is, kan de rechter een beroep doen op 

deskundigen.  

- Rechtbank, gerechtshof en Hoge Raad 

Er bestaan drie gerechten (= rechterlijke colleges) waar strafzaken kunnen worden berecht: 

rechtbanken, gerechtshoven en de Hoge Raad. 

1. Rechtbanken 

a. Het rechtsgebied van een rechtsbank wordt het arrondissement genoemd. In ieder 

arrondissement is één rechtbank gevestigd en er zijn in totaal 11 arrondissementen met 

verschillende zittingsplaatsen. 
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b. Bij de rechtbanken worden alle zaken in eerste aanleg behandeld. Dat wil zeggen dat een 

zaak voor de eerste keer aan de rechter wordt voorgelegd.  

c. De rechtbank kent enkelvoudige kamers en meervoudige kamers.  

De enkelvoudige kamers behandelen eenvoudigere en minder ernstige strafzaken. Deze 

kamers bestaan uit één rechter. Er bestaan verschillende typen alleensprekende rechters. 

Zo beslist de kantonrechter over de meeste overtredingen, de politierechter over 

eenvoudige misdrijven en de kinderrechter over (eenvoudige) zaken met minderjarige 

verdachten.  

De meervoudige kamers behandelen de meer ingewikkelde en ernstige strafzaken. Deze 

kamers bestaan uit drie rechters, waarvan één voorzitter is. 

2. Gerechtshoven 

a. Het (grotere) rechtsgebied van een gerechtshof wordt het ressort genoemd. Er zijn 4 

gerechtshoven in totaal. 

b. Gerechtshoven kennen ook enkelvoudige en meervoudige kamers. 

c. De rechters worden raadsheren genoemd. 

 

3. De Hoge Raad  

a. Hier is er één van en deze is in Den Haag gevestigd. 

b. De Hoge Raad kent ook enkelvoudige en meervoudige kamers. 

c. De rechters worden raadsheren genoemd. Daarnaast werken er ook advocaten-generaal 

(AG’s). Zij adviseren de Hoge Raad over de zaken die hun worden voorgelegd. Deze 
adviezen worden ‘conclusies’ genoemd. Het hoofd van de advocaten-generaal wordt de 

procureur-generaal (PG) genoemd. 

Bij de gerechten werken ook rechters die alleen een rol spelen bij het onderzoek die aan de 

zitting voorafgaat. Deze worden rechter-commissarissen (RC) genoemd. Bij het inzetten van 

een bepaalde opsporingsbevoegdheid zal vaak een machtiging van de RC vereist zijn. 

- Opsporingsambtenaar 

De politie is een belangrijke instantie bij de opsporing van strafbare feiten. De politie heeft 

hiervoor een groot aantal bevoegdheden gekregen. Let op: de wet spreekt niet van ‘de politie’, 
maar van ‘opsporingsambtenaren’.  

- Openbaar Ministerie (OM) 

Het OM neemt de beslissing om een zaak voor de rechter te leggen. Ieder arrondissement heeft 

een eigen bureau van het OM, genaamd het parket. Bij de rechtbank wordt dit het 

arrondissementsparket genoemd. Hier werken officieren van justitie onder leiding van een 

hoofdofficier van justitie. Bij de gerechtshoven spreken we van het ressortsparket. Hier werken 

advocaten-generaal onder leiding van een hoofdadvocaat-generaal. Verder pakt het landelijk 

parket (internationale) georganiseerde criminaliteit aan en het functioneel parket de opsporing en 

vervolging van milieudelicten, economische delicten en fraude. 

Het College van procureurs-generaal leidt het gehele OM. De Minister van Veiligheid en Justitie 

is politiek verantwoordelijk voor het OM. 

 

Wie bepaalde opsporingsbevoegdheden mag inzetten, is afhankelijk van hoe ingrijpend een 

bevoegdheid is. Bij ingrijpende opsporingsbevoegdheden mag enkel de officier van justitie deze 

uitvoeren, bij minder ingrijpende opsporingsbevoegdheden kan ook de hulpofficier van justitie 

deze uitvoeren en voor nog minder ingrijpende opsporingsbevoegdheden kunnen ook de 

opsporingsambtenaren deze uitvoeren. 
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Een klein overzicht: 

 

Ministerie van Justitie en Veiligheid 

| 

College van procureurs-generaal 

 

Arrondissementsparket(11) Functioneel parket(1) Landelijk parket(1) Ressortsparket(4) 

 

Hoofd-OvJ   Hoofd-OvJ  Hoofd-OvJ        Hoofd-AG 

 

OvJ’s    OvJ’s   OvJ’s         AG’s 

 

- Reclassering 

De reclassering adviseert en is belast met het toezicht houden op de naleving van voorwaarden, 

denk bijvoorbeeld aan wanneer iemand een voorwaardelijke straf opgelegd krijgt. Verder houdt 

zij zich bezig met de ontwikkeling en organisatie van taakstraffen. 

 

Vindplaats: Grondtrekken, p. 151-156. 

 

Onderwerp 6: Art. 6 EVRM (het recht op een eerlijk proces) 

 

Naast het  Nederlandse  strafrecht, garandeert ook het Europees Verdrag voor de Rechten van  de Mens 

(hierna: EVRM) een eerlijk proces (zie art. 6 EVRM). Vanaf het moment dat er tegen iemand een criminal 

charge is ingesteld, komt aan diegene de rechten toe die in het artikel worden genoemd. Deze criminal 

charge vangt aan op het moment waarop iemand aan bepaald overheidsoptreden de redelijke verwachting 

kan ontlenen dat tegen hem een vervolging zal worden ingesteld.  

 

Enkele belangrijke  processuele rechten die in art. 6 EVRM zijn opgenomen, zijn: 

 

Behandeling binnen een redelijke termijn (lid 1) 

De zaak moet binnen een redelijke termijn aan de rechter worden voorgelegd. Dit geldt voor alle rechters 

die van de zaak kennisnemen, ook de rechter die zich over de zaak buigen nadat een rechtsmiddel is 

ingesteld. Om te beoordelen of er sprake is van een redelijke termijn, moet er gekeken worden naar de 

concrete omstandigheden. In de rechtspraak worden voor deze beoordeling een aantal bepaalde factoren 

gehanteerd: 

• De ingewikkeldheid van de zaak; 

• Het gedrag van de verdachte; 

• De houding van de justitiële autoriteiten; 

• De positie van de verdachte. 

 

De redelijke termijn kan op ten minste drie manieren een rol spelen:  

• Heeft de behandeling vanaf het moment dat de criminal charge is ontstaan tot aan de einduitspraak 

door de rechter binnen een redelijke termijn plaatsgevonden? 

• Is de totale vervolging in alle instanties (dus mogelijk tot aan de Hoge Raad) afgewikkeld binnen een 

redelijke termijn?  

• Is de behandeling binnen een hogere rechterlijke instantie binnen de redelijke termijn geschied?  
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Niemand kan worden gedwongen om aan zijn eigen veroordeling mee te werken 

In het Nederlandse strafrecht staat dit beginsel bekend als het ‘nemo-teneturbeginsel’. Volgens het EHRM 
strekt dit recht niet uit tot het gebruik van materiaal dat is verkregen door de toepassing van dwangmiddelen 

en bestaat het recht onafhankelijk van de wil van de verdachte om mee te werken aan het onderzoek. Dit 

recht wordt voornamelijk gekoppeld aan de wil van de verdachte. Het is daarom beperkt tot het zwijgrecht: 

verklaringen van een verdachte mogen niet onder dwang worden verkregen.  

 

Een onafhankelijke en onpartijdige rechter (lid 1) 

De rechter moet onafhankelijk zijn ten opzichte van de partijen en ten opzichte van de uitvoerende macht. 

Rechters mogen bijvoorbeeld niet onder druk een bepaalde uitspraak doen. Daarnaast moet de rechter 

onpartijdig zijn. Het is zelfs zo dat de schijn van partijdigheid moet worden vermeden. Hij mag zijn 

beslissing enkel baseren op feiten.  

 

De onschuldpresumptie 

Er mag bij voorbaat niet van worden uitgegaan dat de verdachte het strafbare feit ook daadwerkelijk heeft 

begaan. Hij mag pas als dader van het strafbare feit worden aangemerkt als volgens de daarvoor geldende 

regels is vastgesteld dat hij het strafbare feit heeft begaan.  

 

Op de hoogte gebracht worden van de beschuldiging (lid 3 sub a) 

De verdachte moet op de hoogte worden gebracht over de reden van zijn arrestatie en/of vervolging. Er 

mogen echter bij een arrestatie best enkele uren voorbijgaan zonder dat de beschuldiging is 

geconcretiseerd. Bij de dagvaarding is dit nog ruimer, hierbij geldt dat de verdachte ‘ruim voor’ het 
onderzoek ter terechtzitting een dagvaarding moet ontvangen.  

 

Verdediging en rechtsbijstand (lid 3 sub b-c) 

De verdachte heeft het recht zich te verdedigen. Het is van belang dat deze verdediging effectief is. Daarom 

heeft de verdachte tevens het recht op rechtsbijstand. Hij moet deze bijstand zowel voor als tijdens het 

onderzoek ter terechtzitting krijgen.  

 

Ondervraging van getuigen (lid 3 sub d) 

De verdachte of zijn raadsman kan verzoeken om getuigen op te roepen. Een dergelijk getuigenverzoek 

dient echter niet altijd te worden gehonoreerd. Om te bepalen of het niet hebben gekregen van een 

behoorlijke en effectieve ondervragingsgelegenheid een schending van het ondervragingsrecht oplevert, 

dient er gekeken te worden naar twee aspecten: 

• Is er een goede reden voor het ontbreken van een ondervragingsgelegenheid? 

Om een goede reden aan te nemen, moet de rechter voldoende alternatieven onderzoeken. Wanneer 

een goede reden bestaat voor het afwijzen, is er geen sprake van een schending van het 

ondervragingsrecht.  

• Heeft er een goede reden bestaan, dan rest de vraag of de getuigenverklaring van ondergeschikte 

betekenis is geweest in de bewijsconstructie.  

Wanneer de getuigenverklaring van doorslaggevende betekenis is geweest, is er in beginsel sprake van 

een schending van het ondervragingsrecht. Wanneer de verdediging echter voldoende compensatie is 

geboden voor de onmogelijkheid om de getuige te ondervragen, is er geen sprake van een schending 

van het ondervragingsrecht. 

 

Vindplaats: Grondtrekken, p. 362-368. 
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HR Bloedproef II 
 

Relevantie: Het gematigd accusatoir karakter van het Wetboek van Strafvordering komt in dit arrest naar 

voren. Dit karakter houdt in dat dit wetboek beschuldigend van aard is. Juist daarom is het van belang dat 

de verdachte en het OM op gelijke voet staan en dat er dus aan beiden rechten worden toegekend.   

 

Relevante feiten: In casu heeft een botsing plaatsgevonden, waarbij letsel is toegebracht aan het 

slachtoffer. De verdachte was ten tijde van het ongeval onder de invloed van alcohol, waardoor hij niet in 

staat moest worden geacht het motorrijtuig naar behoren te sturen. Het bewijs dat verdachte onder de 

invloed was van alcohol was verkregen uit een bloedproef onderzoek. Dit onderzoek was echter zonder 

toestemming van de verdachte afgelegd, waardoor de rechtmatigheid van het afnemen van het bloed in 

twijfel werd gebracht.  

 

Rechtsvraag: Kan het afnemen van bloed van een verdachte als rechtmatig worden beschouwd, indien dit 

plaatsvindt zonder toestemming van deze verdachte? 

 

Beoordeling door de Hoge Raad: Het feit dat het Wetboek van Strafvordering een gematigd accusatoir 

karakter heeft, brengt met zich mee – nu de politie en justitie bepaalde bevoegdheden hebben ten opzichte 

van verdachten – dat de verdachte enerzijds verplicht is de uitoefening van deze bevoegdheden te dulden, 

maar anderzijds dat meer ingrijpende bevoegdheden slechts met toestemming van de verdachte mogen 

plaatsvinden. Het afnemen van bloed kan worden beschouwd als ingrijpend, aangezien het de lichamelijke 

integriteit van de verdachte aantast. Daarom zou de verdachte het afnemen van bloed alleen moeten dulden, 

indien deze verplichting uitdrukkelijk in de wet is geregeld. Dit is echter niet het geval. Als gevolg hiervan 

is het afnemen van bloed van een verdachte alleen rechtmatig indien dit geschiedt met toestemming van 

de verdachte.  

 

In casu is deze toestemming niet gegeven, dus mogen de resultaten van het bloedonderzoek niet worden 

toegelaten tot het bewijs. 

 

Noot: Pompe stelt dat men bij dit arrest een omgekeerde tendens zou kunnen stellen. In een eerder arrest 

(d.d. 27 augustus 1962) had de annotator namelijk gewezen op de toenemende vrijheid van de bewijsleer. 

Dit lijkt in het onderhavige arrest niet het geval. Toch stelt de annotator dat de materie van beide arresten 

verschilt en men zich daarom kan afvragen of er wel degelijk sprake is van een omgekeerde tendens. In 

het eerdere arrest ging het namelijk om de vraag of het bewijsmiddel voldoet aan de wettelijke 

omschrijving van het bewijsmiddel, terwijl het in het onderhavige arrest gaat om de vraag of het wettige 

bewijsmiddel op behoorlijke wijze is verkregen. De vraag of het bewijsmiddel voldoet aan de wettelijke 

omschrijving is in het onderhavige arrest dus niet meer aan de orde. Er is al vastgesteld dat het gaat om 

een wettig bewijsmiddel. Het onderhavige arrest zou volgens de annotator voornamelijk van belang zijn 

voor de uitdrukkelijk verboden manieren om bewijs te verkrijgen.  
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Belangrijks rechtsoverwegingen:  

 

P. 4 reader, 

linkerkolom 

De verdachte hoeft het afnemen van bloed niet te dulden, omdat dit niet 

uitdrukkelijk in de wet is geregeld 

“dat van een verplichting tot het ondergaan van een ingreep als de onderhavige dan 
ook eerst sprake zou kunnen zijn, indien zodanige verplichting bij de wet zou worden 

vast gelegd en nader geregeld; 

dat zolang zulks niet is geschied het afnemen van bloed van een verd. slechts dan als 

rechtmatig kan worden beschouwd, indien dit geschiedt met zijn toestemming;” 

P. 4 reader, 

linkerkolom 

Het afnemen van bloed kan worden beschouwd als ingrijpend nu het de 

lichamelijke integriteit van de verdachte aantast 

“O. voorts dat het met de strekking van het WvSv, in het bijzonder met de daarin aan 
den verd. toegekende waarborgen, onverenigbaar zou zijn, indien de rechter tot het 

bewijs zou doen medewerken de resultaten van een bloedonderzoek ook in gevallen 

waarin, bij gebreke van toestemming van den verd., het afnemen van bloed als een 

onrechtmatige aantasting van diens lichamelijke integriteit moet worden 

beschouwd;” 
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HR Braak bij binnentreden 
 

Relevantie: Dit arrest laat zien dat in sommige gevallen niet alleen een wetmatigheidstoets de uitoefening 

van bepaalde bevoegdheden kan rechtvaardigen, maar dat die uitoefening ook een rechtmatigheidstoets 

moet kunnen doorstaan. De wetmatigheidstoets ziet op de vraag of er een basis bestaat in de wet. De 

rechtmatigheidstoets ziet op de beginselen van een behoorlijke procesorde. In casu gaat het in het bijzonder 

om het beginsel van redelijke en billijke belangenafweging. Dit arrest laat overigens zien dat het 

ongeschreven recht óók een bron is van het strafrecht. 

 

Relevante feiten: Een politieambtenaar is zonder toestemming van de bewoner een woning 

binnengetreden door een van de ruiten van de tuindeur in te drukken.  

 

Rechtsvraag: Is het binnentreden als rechtmatig te beschouwen, indien de opsporingsambtenaar hiertoe 

een ruit van de tuindeur heeft ingedrukt zonder toestemming van de bewoner? 

 

Beoordeling door de Hoge Raad: Ook indien de wet erin voorziet dat een opsporingsambtenaar in 

bepaalde gevallen de bevoegdheid heeft tegen de wil van de bewoner een woning binnen te treden, is hij 

niet onder alle omstandigheden gerechtigd zich de toegang tot die woning te verschaffen door middel van 

braak. Er moet rekening worden gehouden met de beginselen van de goede procesorde. Dit brengt met zich 

mee dat als het belang van het onderzoek een inbreuk op het recht van huisvrede noodzakelijk maakt, de 

opsporingsambtenaar gehouden is er zorg voor te dragen dat die inbreuk niet groter is dan wordt 

gerechtvaardigd door de omstandigheden. 

 

De Hoge Raad oordeelt dat het hof heeft nagelaten te onderzoeken of de opsporingsambtenaar binnen de 

grenzen was gebleven van de noodzakelijke inbreuk op het recht van huisvrede.  

 

Rechtsregel: De beslissing van een opsporingsambtenaar om een woning binnen te treden tegen de wil 

van de bewoner, kent niet alleen een wetmatigheidstoets, maar ook een rechtmatigheidstoets. De 

opsporingsambtenaar dient rekening te houden met het proportionaliteitsbeginsel en het 

subsidiariteitsbeginsel: 

 

Proportionaliteit 

Het proportionaliteitsbeginsel houdt in dit verband in dat sprake moet zijn van een redelijke verhouding 

tussen de zwaarte van het dwangmiddel en het beoogde doel daarvan, waarbij de ernst van de verdenking 

een rol speelt.  

In casu zou de inbreuk op het recht op huisvrede niet groter mogen zijn dan door de omstandigheden wordt 

gevorderd. 

Subsidiariteit  

Het subsidiariteitsbeginsel houdt in dat, indien de inzet van dwangmiddelen in de voorfase van het 

strafproces noodzakelijk wordt geacht, als uitgangspunt geldt dat het voor de verdachte minst ingrijpende 

middel wordt toegepast dat volstaat om het beoogde doel te bereiken. 

In casu zou dat betekenen dat de opsporingsambtenaar – alvorens dwang te gebruiken – eerst de 

gelegenheid tot vrijwillige medewerking dient te verlenen. 

Noot: De annotator stelt dat uit dit arrest (opnieuw) blijkt dat ons strafprocesrecht steeds meer wordt 

geregeerd door rechtsbeginselen. Verder benoemt de annotator dat hij graag wil toevoegen dat aan het 

onderhavige arrest de conclusie moet worden verbonden dat het belang van het onderzoek zich ertegen kan 

verzetten de bewoner de tijd te laten aan de ambtenaren toegang te verlenen. Er kan namelijk ook bij het 
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betreden van een woning sprake zijn van een ‘periculum in mora’. Dit betreft het gevaar van uitstel. Denk 

bijvoorbeeld aan wanneer men de woning wil betreden, omdat men op zoek is naar drugs. Drugs kunnen 

makkelijk zoek worden gemaakt. De annotator wijst er vervolgens nog op dat het onderhavige arrest de 

indruk wekt dat de strekking van het bewijsverbod beperkt is.  

 

Belangrijks rechtsoverwegingen:  

 

P. 9 reader, 

rechterkolom 

Een opsporingsambtenaar mag niet in elk geval de woning zonder de wil van de 

bewoner binnentreden, ook al is er een grondslag in de wet 

“dat een opsporingsambtenaar, ook indien hij in een bij de wet bepaald geval en 

voorzien van een bijzondere of algemene last van een door de wet aangewezen macht 

bevoegd is om tegen de wil van de bewoner een woning binnen te treden en bij de 

uitoefening van die bevoegdheid de vormen in acht neemt door de wet daaraan 

verbonden, niet onder alle omstandigheden gerechtigd is zich de toegang tot die 

woning te verschaffen door middel van braak; 

dat immers bij de beantwoording van de vraag of een opsporingsambtenaar als 

evenbedoeld een ruit opzettelijk mag vernielen, rekening moet worden gehouden met 

de beginselen van een goede procesorde welke onder meer meebrengen dat indien 

het belang van het onderzoek een inbreuk op het recht van huisvrede noodzakelijk 

maakt, de opsporingsambtenaar gehouden is er zorg voor te dragen dat die inbreuk 

niet groter is dan wordt gerechtvaardigd door de omstandigheden;“ 
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HR Stille sms 
 

Relevantie: In sommige gevallen mogen opsporingsambtenaren zonder specifieke wettelijke grondslag 

handelen. In zo’n geval wordt gegrepen naar de algemene opsporingsbevoegdheid op grond van art. 3 

Politiewet jo. 141 en 142 Sv. In dit arrest worden de vereisten van dit artikel weergegeven.  

 

Relevante feiten: De verdachte wordt vervolgd wegens “het opzettelijk bereiden, bewerken, verwerken, 
verkopen, afleveren, verstrekken, vervoeren en/of binnen het grondgebied van Nederland brengen van 

amfetamine”. In de hoop een amfetaminelaboratorium op te sporen, is tijdens het opsporingsonderzoek 

tegen verdachte gebruik gemaakt van de “stille sms”: verspreid over vijf dagen gedurende een tijdspanne 
van tussen zes en twaalf uur, is elk half uur een stil – niet zichtbaar – sms’je naar de telefoon van de 
verdachte verzonden. In totaal zijn er 91 sms’jes verzonden. Met bijzondere software kon op deze manier 
globaal de locatie van de verdachte worden vastgesteld. Uiteindelijk is het laboratorium ook daadwerkelijk 

gevonden (r.o. 2.2.1 en 2.3). 

 

Rechtsvraag: Kan de toepassing van de stille sms – een niet in de wet geregelde opsporingsmethode – 

gebaseerd worden op de algemene opsporingsbevoegdheid van art. 3 Politiewet en art. 141 en 142 Sv? Met 

andere woorden: was de inzet van de stille sms rechtmatig? 

 

Verweer: De verdediging stelde dat het gebruik van een niet wettelijk geregeld dwangmiddel, de stille 

sms, een inbreuk op de privacy van de verdachte had opgeleverd. Dit zou moeten leiden tot uitsluiting van 

het bewijsmateriaal dat hiermee was verzameld (r.o. 2.2.2). 

 

Beoordeling door het hof: Het hof heeft vastgesteld dat de stille sms niet onder een specifiek in de wet 

geregelde opsporingsbevoegdheid valt. Op basis van art. 3 Politiewet en artikel 141 en 142 Sv heeft de 

politie de bevoegdheid om van een niet specifiek in de wet geregelde opsporingsbevoegdheid gebruik te 

maken, indien het een beperkte inbreuk maakt op grondrechten van burgers (1) en niet zeer risicovol 

is voor de integriteit en beheersbaarheid van de opsporing (2). Verder kan toepassing van deze 

opsporingsmethode onrechtmatig zijn jegens de verdachte indien zij in verband met de duur, intensiteit 

en frequentie ervan geschikt is om een min of meer compleet beeld te verkrijgen van bepaalde 

aspecten van het persoonlijke leven van de betrokkene (r.o. 2.4). 

(1) Het hof heeft geoordeeld dat de inzet van de stille sms slechts een beperkte inbreuk heeft gemaakt op 

de privacy van de verdachte. Het globaal vaststellen van de locatie van de telefoon door vijf dagen 

lang, gedurende een periode van tussen zes en twaalf uur, om het half uur een stille sms te verzenden, 

heeft slechts zo een beperkt beeld van de bewegingen van de verdachte opgeleverd dat van een 

betekenende inbreuk op privacy geen sprake kan zijn. 

(2) Verder heeft het hof geoordeeld dat de inzet van de stille sms geen bijzondere risico’s oproept voor de 

integriteit en beheersbaarheid van de opsporing. Om die reden vergt deze opsporingsmethode ook geen 

bijzondere wettelijke grondslag. 

 

(r.o. 2.2.2, alinea 4 en 5)  

 

Beoordeling door de Hoge Raad: De Hoge Raad gaat mee met het oordeel van het hof (r.o. 2.5). 
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Belangrijke rechtsoverwegingen:  

 

R.o. 2.2.2 

(alinea 4) 

Hier wordt de vraag beantwoord of met de onderhavige opsporingsmethode in 

betekenende mate inbreuk wordt gemaakt op de privacy van de verdachte. 

R.o. 2.2.2 

(alinea 5) 

In deze paragraaf wordt de vraag beantwoord of de toepassing van de stille sms 

bijzondere risico’s oproept voor de integriteit en beheersbaarheid van de opsporing. 
R.o. 2.4 Hier staan duidelijk de vereisten van art. 3 Politiewet en art. 141 en 142 Sv 

weergegeven 

“Voor een niet specifiek in de wet geregelde wijze van opsporing als in deze zaak aan 

de orde moet worden aangenomen dat de opsporingsambtenaren op grond van art. 

2 (oud) Politiewet 1993 (thans art. 3 Politiewet 2012) en art. 141 en 142 Sv, zoals in 

de rechtspraak van de Hoge Raad uitgelegd, alleen bevoegd zijn haar in te zetten op 

een wijze die een beperkte inbreuk maakt op grondrechten van burgers en die niet 

zeer risicovol is voor de integriteit en beheersbaarheid van de opsporing. In het 

bijzonder kan de toepassing van deze opsporingsmethode jegens de gebruiker van het 

telefoontoestel onrechtmatig zijn indien zij in verband met de duur, intensiteit en 

frequentie ervan geschikt is om een min of meer compleet beeld te verkrijgen van 

bepaalde aspecten van het persoonlijk leven van de betrokkene.” 

 

https://www.navigator.nl/document/openCitation/id19523ea7e932d0f3c910379434002aad
https://www.navigator.nl/document/openCitation/id19523ea7e932d0f3c910379434002aad
https://www.navigator.nl/document/openCitation/id66eba0c8f41440548ff81cd4ce094245
https://www.navigator.nl/document/openCitation/idd63b6f7b627d439ca1eb183a1b4cfba3
https://www.navigator.nl/document/openCitation/ide83bd7cdf5472f1dcad4ebb9e2eb48e3


Slim Academy hoorcollege aantekeningen week 1 | Inleiding Strafrecht (2021-2022) 

 

22 

Hoorcollege 

Wat is strafrecht? 

Strafrecht is publiekrecht. Dit houdt in dat het de relatie tussen overheid en burger bevat. Dit is een 

verticale werking. Het strafrecht is ontstaan omdat mensen bescherming wilden van onder andere hun 

leven en eigendommen. Het is in het leven geroepen ten behoeve van de samenleving.  

Het strafrecht is sanctierecht. Dat betekent dat het gericht is op het opleggen van straffen en/of 

maatregelen. Daarnaast dient het strafrecht bepaalde doelen met deze sancties. Er zijn vier doelen te 

onderscheiden: 

1. Vergelding; 

2. Generale preventie; 

3. Speciale preventie; 

4. Reparatie. 

 

Aard en functies van het strafproces 

● Hoofddoel van het strafproces is de juiste toepassing van het materiële strafrecht op daders 

mogelijk te maken; 

● Nevendoelen van het strafprocesrecht zijn bijvoorbeeld de participatie van een slachtoffer in een 

strafzaak. 

 

Het strafprocesrecht heeft zodanig een eigen functie: Het strafprocesrecht is een rechtsgebied dat 

probeert de wijze van opsporing van strafbare feiten te verbinden aan bepaalde normen van fatsoen. 

• Het strafprocesrecht stelt (behoorlijkheids-)eisen aan de wijze van opsporing, vervolging en 

berechting en schept juridische waarborgen voor de justitiabele. 

 

Fasen van het strafprocesrecht 

Vooronderzoek (art. 132 Sv): Heeft een getemperd inquisitoir karakter (de rechter heeft een relatief 

actieve rol in verband met het achterhalen van de waarheid), is gericht op het verzamelen van 

bewijsmateriaal en het voorbereiden van een vervolgingsbeslissing. 

 

Opsporingsonderzoek (art. 132a Sv) 

● Opsporingsambtenaar: doet onderzoek naar degene die hoogstwaarschijnlijk zijns inziens een 

strafbaar feit heeft gepleegd; 

● Onder wordt ingesteld tegen de verdachte, hij/zij heeft recht op een raadsman/vrouw; 

● De Hulpofficier van justitie is de eerste persoon die de verdachte ziet bij een verhoor; 

● De officier van justitie staat daarboven en heeft dus meer bevoegdheden; heeft als enige in deze 

schakel het recht op vervolging en dus het recht om de verdachte te dagvaarden en zo over te 

gaan tot het eindonderzoek; 

● Daarboven staat de Rechter-commissaris, daarboven tot slot de Raadkamer van de Rechtbank. 

 

Eindonderzoek: het eindonderzoek heeft een gematigd accusatoir karakter (het initiatief ligt bij één van 

de partijen, in dit geval het OM), de overschakeling tussen het voor- en eindonderzoek is het moment 

van de dagvaarding.  

Veel zaken komen echter niet eens toe aan een zitting, deze worden (voorwaardelijk) geseponeerd of 

buitengerechtelijk afgedaan; op de zitting wordt vooral het strafdossier besproken. 
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Deelnemers aan het strafproces 

Eerste Aanleg (art. 268-366a Sv) 

● Rechtbank; 

● Slachtoffer; 

● Getuige(n); 

● Deskundigen. 

Hoger Beroep (boek III, art. 404 e.v. Sv) 

Cassatie (boek III, art. 427 e.v. Sv) 

 

Bronnen van het strafprocesrecht 

Wetboek van strafvordering 

Trad in werking in het jaar 1926, is daarna vele malen gewijzigd en/of aangevuld en bestaat uit VI boeken: 

I. Algemene bepalingen; 

II. Strafvordering in eerste aanleg; 

III. Rechtsmiddelen; 

IV. Rechtsplegingen van bijz. aard; 

V. Internationale en Europese strafvorderlijke samenwerking; 

VI. Tenuitvoerlegging en kosten. 

 

Bijzondere Wetten: Politiewet 2012, Opiumwet, Wet wapens en munitie, Wegenverkeerswet 1994, Wet 

economische delicten. 

Internationale rechtsinstrumenten: Mensenrechtenverdragen, Recht van de Europese Unie. 

Lagere wetgeving en beleidsregels: AMvB’s; richtlijnen en aanwijzingen. 
Ongeschreven recht: Beginselen van een goede procesorde. 

 

Strafvorderlijk legaliteitsbeginsel 

Artikel 1 Sv: Strafvordering vindt alleen plaats op de wijze bij de wet voorzien, wet is in dit geval een wet 

in formele zin. Inbreuken op rechten en vrijheden vereisen een specifieke wettelijke grondslag (HR 

Bloedproef II)). Het artikel wordt ook gekenmerkt door het uitgangspunt van strikte rechterlijke 

interpretatie (HR Bloedproef II). 

 

Het strafvorderlijk optreden van overheidsfunctionarissen wordt dus aan de wet gebonden door artikel 

1 Sv. 

Strafvordering is echter lang niet altijd in formele wetten geregeld: 

● Delegatie is toegestaan (zie bijv. 61a, 3 Sv; 163, 10 WVW 1994); 

● Sommige onderwerpen zijn in het geheel niet wettelijk geregeld; 

● Invloed van het EHRM; 

● Betekenis van beleidsregels; 

● Betekenis van ongeschreven recht: beginselen van een goede procesorde (HR Braak bij 

binnentreden). 

 

De rechtsvraag in HR Braak bij binnentreden was of een opsporingsambtenaar onder alle 

omstandigheden rechtmatig handelt indien hij zich bij de uitoefening van een strafvorderlijke 

bevoegdheid houdt aan alle door de wet gestelde vereisten? 

De Hoge Raad oordeelt dat er ook getoetst moet worden aan twee beginselen van een goede procesorde. 

De beginselen van een goede procesorde zijn bij HR Braak bij binnentreden ontstaan. 

● Subsidiariteit: is de inbreuk noodzakelijk? 
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● Proportionaliteit: is de inbreuk niet groter dan wordt gerechtvaardigd? 

 

Andere uitgangspunten en beginselen 

De rechter: 

● De rechter moet onafhankelijk zijn en onpartijdig; 

● Het onmiddellijkheidsbeginsel; 

○ Materiële vorm: verklaringen moeten van de meest authentieke bron komen. 

○ Formele vorm: verklaringen kunnen ook van horen zeggen worden aangenomen, mits ze 

worden voorgedragen tijdens de terechtzitting (De Auditu-arrest). 

● Externe openbaarheid: de rechtspraak moet openbaar geschieden en later terug te vinden zijn; 

er bestaan echter wel uitzonderingen. Artikel 121 Gw. 

 

De verdachte en raadsman: 

● Recht op informatie; 

● Recht op rechtsbijstand, artikel 28 Sv; 

● Recht op vertaling en vertolking; 

● Onschuldpresumptie: iemand is onschuldig tot het tegendeel is bewezen, artikel 6 lid 2 EVRM; 

● Interne openbaarheid: Dit houdt in dat de procespartijen tijdens de terechtzitting het recht 

hebben op inzage van alle processtukken, artikel 30 Sv; 

● Hoor en wederhoor: principe dat er geluisterd moet worden naar de beschuldigde voordat er 

over hem geoordeeld wordt, artikel 6 EVRM. 

 

Het Openbaar Ministerie: 

● Vervolgingsmonopolie en het opportuniteitsbeginsel: het openbaar ministerie heeft het 

monopolie om strafbare feiten te vervolgen en kan krachtens het opportuniteitsbeginsel ook 

beslissen dat bepaalde strafbare feiten niet vervolgd worden op grond van het algemeen belang. 

● Beginselen van goede procesorde: 

○ Vertrouwensbeginsel: ziet er op dat er mag worden vertrouwd op mededelingen van 

politie en justitie; 

○ Gelijkheidsbeginsel: de beslissing om te vervolgen moet in gelijke gevallen gelijk 

behandeld worden; 

○ Beginsel van zuiverheid oogmerk: de bevoegdheden van het Openbaar Ministerie mogen 

niet gebruikt worden voor hetgeen deze niet bedoeld zijn, détournement de pouvoir; 

○ Subsidiariteit en proportionaliteit: uitgewerkt in HR Braak bij binnentreden en houdt dus 

in dat er getoetst moet worden of het handelen noodzakelijk was en binnen proportie. 
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Oefenvragen 

 

Vraag 1 

In een APV mogen strafvorderlijke bevoegdheden worden vastgelegd. 

a. Dit is juist. 

b. Dit is onjuist. 

 

Vraag 2 

Uit welke onderdelen bestaat een strafbepaling? Wat geven deze onderdelen aan? 

 

Vraag 3 

Hoe zijn wetsbepalingen in het bijzonder strafrecht opgebouwd? Licht je antwoord toe aan de hand van 

twee wetsbepalingen.  

 

Vraag 4 

Raven krijgt in een café stevige ruzie met Anne. Raven slaat Anne op een gegeven moment hard met een 

barkruk op haar hoofd. Anne zakt ineen en wordt afgevoerd naar een ziekenhuis, waar hij bezwijkt aan 

zijn verwondingen. Raven wordt vervolgd wegens zware mishandeling, de dood tengevolge hebbend (art. 

302 Sr). Haar raadsman voert aan dat Raven moet worden vrijgesproken, omdat het nooit haar bedoeling 

is geweest dat Anne zou komen te overlijden. Heeft dit verweer kans van slagen?  

 

A. Ja, mishandeling met de dood ten gevolge kan niet worden bewezen bij het ontbreken van  

opzet op de dood.  

B. Ja, Raven heeft zich niet voorzien dat Anne door het slaan met de barkruk zou komen te  

overlijden.  

C. Nee, Raven heeft immers voorwaardelijk opzet op de dood van Anne gehad.  

D. Nee, de intentie van Raven om Anne te doden is hierbij niet relevant. 
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Antwoorden oefenvragen 

 

Antwoord 1 

Juiste antwoord: B. 

Volgens het strafvorderlijk legaliteitsbeginsel zoals vastgelegd in art. 1 Sv, mag strafvordering alleen 

plaatsvinden op de wijze bij de wet voorzien. Dit betekent dat strafvorderlijke bevoegdheden alleen 

mogen worden vastgelegd in een wet in formele zin. Een APV is geen wet in formele zin, omdat deze niet 

tot stand is gekomen door de regering en de Staten-Generaal, maar door een gemeente. Hierin mogen 

dus geen strafvorderlijke bevoegdheden worden vastgelegd. 

 

Antwoord 2 

In de meest volledige vorm bestaat een strafbepaling uit een delictsomschrijving, een kwalificatie-

aanduiding en een strafbedreiging.  

● De delictsomschrijving geeft aan welke ongewenste gedraging strafbaar is gesteld.  

● De kwalificatie-aanduiding geeft aan hoe de ongewenste gedraging in juridisch opzicht moet 

worden benoemd.  

● De strafbedreiging geeft aan welke soort straf mag worden opgelegd en wat het maximum van 

die straf is.  

 

Antwoord 3 

In bijzondere wetten zijn strafbepaling anders opgebouwd. De delictsomschrijving (art. 2 onder A 

Opiumwet) en de strafbedreiging (art. 10 lid 5 Opiumwet) zijn vaak uit elkaar getrokken. Daarbij is de 

delictsomschrijving vaak beschreven als een verbod in plaats van een gedraging.  

 

Antwoord 4 

Het goede antwoord is D. Dit gaat om een delict die door het gevolg gekwalificeerd is. Dit betekent dat 

er bij toetsing van de opzet niet naar het gevolg gekeken moet worden (de dood ten gevolge), maar naar 

het gronddelict (mishandeling). Waarschijnlijk heeft Raven met voorwaardelijk opzet gehandeld, 

waardoor antwoord C ook mogelijk zou kunnen zijn. Maar omdat intentie van Raven voor opzet op de 

dood niet relevant is, komt antwoord C te vervallen. 
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Arrestenoverzicht 

HR 26 juni 1962 (Bloedproef II) 

 

Casus 

Van de verdachte is na een ongeluk bloed afgenomen. Hieruit bleek dat hij een te hoog alcoholpercentage 

had. De verdachte heeft geen toestemming gegeven voor de bloedproef. 

 

Rechtsvraag 

Mag dit als rechtmatig verkregen bewijs worden toegelaten?  

Hoge Raad 

In de wet is de ingreep van het afnemen van bloed niet duidelijk neergelegd. Bloed afnemen valt niet 

onder de reikwijdte van het onderzoek aan het lichaam. Met de onvrijwillige afname van het bloed zal 

een grote inbreuk worden gemaakt op de integriteit van het lichaam. Zonder wettelijke regeling van de 

verplichting is dit niet rechtmatig.  

 

HR 12 december 1978 (Braak bij binnentreden) 

Casus 

Een opsporingsambtenaar van de Radiocontroledienst hoorde de muziek van een piratenzender vanuit 

een woning in Den Haag. Toen hij de tuin van deze woning inliep, zag hij door het raam drie mensen, 

alsmede radioapparatuur. Hij concludeerde hieruit dat dit de studioruimte van de piratenzender ‘Music 
Center’ was. Vervolgens heeft hij een van de ruiten van de tuindeuren ingedrukt en is hij de woning 

binnengegaan.  

 

Rechtsvraag 

Mag een opsporingsambtenaar die bevoegd is een woning binnen te treden dit doen door middel van 

braak? 

 

Rechtbank 

De Rechtbank Den Haag heeft de verdachte veroordeeld voor overtreding van de Telegraaf- en 

Telefoonwet 1904.  

 

Hof 

Het Hof Den Haag heeft het vonnis van de Rechtbank bevestigd. 

 

Hoge Raad 

Bij de beantwoording van de vraag of een opsporingsambtenaar een woning door middel van braak mag 

betreden, moet volgens de Hoge Raad rekening worden gehouden met de beginselen van een goede 

procesorde (waaronder het subsidiariteitsbeginsel en het proportionaliteitsbeginsel). Indien 

huisvredebreuk noodzakelijk is in het belang van het onderzoek, moet de opsporingsambtenaar ervoor 

zorgen dat deze inbreuk niet groter is dan door de omstandigheden wordt gerechtvaardigd. Er moet dus 

naast de wettigheidstoets ook aan de rechtmatigheid worden getoetst. 

De Hoge Raad oordeelt dat  dit in het onderhavige geval  de opsporingsambtenaar een niet noodzakelijke 

huisvredebreuk heeft gemaakt en vernietigt het bestreden arrest. 
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HR 1 juli 2014 (Stille sms) 

Casus 

De verdachte is ten laste gelegd dat hij 44 kg amfetamine heeft geproduceerd. Verdachte gaat in cassatie 

en hij stelt dat er tijdens de opsporing gebruik is gemaakt van een niet wettelijk geregeld dwangmiddel, 

de zogenaamde stille sms. Een stille sms is een sms-bericht zonder inhoud, waarvan de ontvanger niet 

kan zien dat hij dit bericht heeft ontvangen, maar waardoor zijn mobiel wel wordt geactiveerd en 

verbinding maakt met een zendmast. Hierdoor kan de politie een indicatie krijgen waar de telefoon is. 

De verdachte stelt dat door het versturen van de stille sms er op een stelselmatige wijze inbreuk zou zijn 

gemaakt op zijn privacy.  

 

Rechtsvraag 

Is het toepassen van de stille sms een onrechtmatig dwangmiddel? 

 

Hoge Raad 

Het Hof oordeelt dat er drie vragen gesteld moeten worden om erachter te komen of de stille sms een 

onrechtmatig dwangmiddel is.  

1. Of op deze wijze in betekenende mate inbreuk wordt gemaakt op de privacy van de verdachte? 

Deze vraag wordt ontkennend beantwoord door het Hof, er zijn namelijk alleen maar sms'jes 

verstuurd en de verdachte is niet dagenlang gevolgd. Hierdoor is er slecht een beperkt beeld 

verkregen van de bewegingen van de verdachte. 

2.  Of het gebruik van de stille sms niet onder één van de reeds wettelijk erkende dwangmiddelen 

moet worden gebracht en daarom dient te voldoen aan de in verband daarmee gestelde 

voorwaarden?  

Deze vraag wordt door het Hof ook ontkennend beantwoord.  

3. Of de  stille sms in het onderhavige geval wellicht op zodanige wijze is gebruikt dat inbreuk werd 

gemaakt op de regels van een eerlijk proces? 

Deze vraag beantwoordt het Hof ook ontkennend, aangezien er van tevoren was overlegd over 

het gebruik van de stille sms en dit proportioneel en subsidiair was. Ook van belang is: 

- De duur en frequentie; 

- Het opsporingsmiddel had toestemming van de officier van justitie; 

- Voldoende duidelijkheid van de inzet van de methode; 

 

De Hoge Raad bevestigt de uitspraak van het Hof en verwerpt het beroep.  
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Week 2 – Vooronderzoek en dwangmiddelen 

 

Wat moet je lezen? 

M.J Kronenberg en B. de Wilde, Grondtrekken van het Nederlandse strafrecht, Deventer: 

Wolters Kluwer 2018 (hierna: Grondtrekken): 

• Hoofdstuk 7, paragraaf 7.3.2 en 7.3.3 (herhaling) 

• Hoofdstuk 8 (met uitzondering van paragraaf 8.3.12 t/m 8.3.14) 

 

Blackboard 

• Handleiding oplossen casus 

 

Jurisprudentie 

• Hof Amsterdam 3 juni 1977, NJ 1978, 601 (Hollende Kleurling) 

• HR 29 september 1981, NJ 1982, 258 (Plastic boodschappentasje) 

• HR 6 december 1983, NJ 1984, 442 (Zeedijk) 

• HR 12 juni 2012, NJ 2012, 463 (Scherpe voorwerpen) 

• HR 15 juni 2021, ECLI:NL:HR:2021:853 (Aanwezig hebben van cocaïne) 
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Onderwerp 1: Het voorbereidend onderzoek 

 

Nadat de politie op de hoogte is gebracht van een strafbaar feit (bijvoorbeeld door een aangifte), zal over 

het algemeen een strafrechtelijk onderzoek worden gestart. Dit heet het voorbereidend onderzoek en hierin 

zal worden onderzocht (1) of er een strafbaar feit is gepleegd en (2) of een verdachte kan worden gevonden. 

Dit wordt om twee redenen het ‘voorbereidend’ onderzoek genoemd. Ten eerste zal de officier van justitie 
(hierna: OvJ) op basis van dit onderzoek beslissen of de verdachte voor de rechter zal worden gedagvaard 

of dat de zaak met een transactieaanbod of strafbeschikking1 zal worden afgedaan. Als er te weinig 

bewijsmateriaal is, kan de OvJ ook beslissen om de zaak te seponeren. Stel dat de OvJ beslist de zaak wél 

voor de rechter te brengen, dan zal er dus voldoende bewijsmateriaal moeten zijn om de verdachte 

uiteindelijk te kunnen veroordelen. Tijdens het voorbereidend onderzoek wordt het meeste van dit 

bewijsmateriaal verzameld. Derhalve is het tweede aspect van het ‘voorbereidende’ gelegen in het 
verzamelen van bewijsmateriaal op basis waarvan de rechter de vragen van art. 350 Sv zal beantwoorden 

en zo tot een beslissing kan komen.  

 

In art. 132 Sv wordt het voorbereidend onderzoek gedefinieerd: 

 

Artikel 132 van het Wetboek van Strafvordering 

Onder het voorbereidende onderzoek wordt verstaan het onderzoek hetwelk aan de behandeling ter 
terechtzitting voorafgaat. 
 

Vindplaats: Grondtrekken, p. 177-178. 

 

1.1 Twee typen onderzoek 

Verkennend onderzoek (art. 126gg-126ii Sv) 

Dit onderzoek is met name bedoeld om een beeld te krijgen van een bepaalde sector waarvan vermoed 

wordt dat er georganiseerde criminaliteit plaatsvindt. Voor dit soort onderzoek worden nauwelijks 

bevoegdheden toegekend. Er zal verder niet meer worden ingegaan op het verkennend onderzoek deze 

week. 

 

Opsporingsonderzoek 

Onder leiding van de OvJ wordt onderzoek gedaan naar aanleiding van een redelijk vermoeden dat een 

strafbaar feit is begaan. Dit onderzoek wordt verricht door opsporingsambtenaren, waarbij (vooral bij meer 

ingrijpende bevoegdheden) de rechter-commissaris (hierna: R-C) een belangrijke rol speelt. Let op: dit is 

expres zo gedaan, omdat de R-C beter onpartijdig en onafhankelijk kan optreden. Later is namelijk het OM 

een van de partijen bij het onderzoek ter terechtzitting en de R-C niet. 

 

Vindplaats: Grondtrekken, p. 178-179. 

 

Onderwerp 2: Rechten van de verdachte 

 

Tijdens een verhoor in de zin van art. 29 Sv wordt de verdachte ondervraagd. Op het moment dat er sprake 

is van een verdachte in de zin van art. 27 Sv gelden er twee fundamentele rechten voor de verdachte: het 

recht om te zwijgen en het pressieverbod. 

- Cautieplicht (art. 29 lid 2 Sv) 

 
1 Een transactieaanbod houdt meestal in dat een bepaald bedrag wordt betaald. Een strafbeschikking houdt in dat 
een bepaalde straf wordt opgelegd – dit kan door een opsporingsambtenaar of bestuurlijke autoriteit worden gedaan 
onder toezicht van het OM (zie onderwerp 4 van de Wekelijkse uitleg van de stof van week 1). 
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Voor elk verhoor van de verdachte moet cautie worden gegeven (= zwijgrecht). Het moet daarbij 

wel gaan om vragen die betrekking hebben op het feit waarvan de verdachte verdacht wordt. Als 

er wordt nagelaten cautie te geven (cautieverzuim), dan kan dat als gevolg hebben dat de verklaring 

van de verdachte niet tot het bewijs kan worden toegelaten (art. 359a Sv). 

- Pressieverbod (art. 29 lid 1 Sv) 

De verdachte mag niet gedwongen worden een verklaring af te leggen. Dit uitgangspunt wordt 

‘nemo tenetur’ genoemd. 
 

Vindplaats: Grondtrekken, p. 160-161. 

 

Onderwerp 3: Opsporingsbevoegdheden 

Wanneer sprake is van een verdenking in de zin van art. 27 Sv en naar aanleiding daarvan een 

strafrechtelijk onderzoek wordt gestart, hebben we te maken met een opsporingsonderzoek. Deze is 

gedefinieerd in art. 132a Sv: 

 

Artikel 132a van het Wetboek van Strafvordering 

Onder opsporing wordt verstaan het onderzoek in verband met strafbare feiten onder gezag van de 
officier van justitie met als doel het nemen van strafvorderlijke beslissingen. 
 

3.1 Het verdenkingscriterium (en de lichtere/zwaardere vorm daarvan) 

Tijdens dit onderzoek worden opsporingsbevoegdheden oftewel dwangmiddelen toegepast. Bijna elke 

wettelijke bepaling vereist voor de toepassing van een dergelijk dwangmiddel dat er sprake is van een 

verdachte in de zin van art. 27 Sv. Er moet dus tenminste een redelijke vermoeden bestaan dat een strafbaar 

feit is begaan. De arresten Hollende Kleurling, Plastic Boodschappentasje en Zeedijk laten zien dat dit 

verdenkingscriterium niet altijd even makkelijk in te vullen is. Voor sommige dwangmiddelen, zoals 

fouillering, geldt een zwaardere verdenkingseis, namelijk ernstige bezwaren. In dit geval moet er sprake 

zijn van meer dan slechts een redelijk vermoeden in de zin van art. 27 Sv. Het is ook mogelijk dat er juist 

een minder zware verdenkingseis geldt. In zo’n geval moet er slechts sprake zijn van aanwijzingen. Dit 

maakt proactief onderzoek mogelijk, hetgeen bijvoorbeeld nodig is bij terrorismebestrijding. De 

bevoegdheden, die in de fase voordat sprake is van een verdenking kunnen worden ingezet, heten de 

bijzondere opsporingsbevoegdheden (art. 126o-126z Sv). 

 

Vindplaats: Grondtrekken, p. 179. 

 

3.2 Opsporing en controle 

Veel bijzondere wetten bieden de mogelijkheid om controles uit te voeren, zoals een blaastest voor 

alcoholcontrole. Deze bevoegdheden worden controlebevoegdheden genoemd en zien op de naleving van 

de wet. Er wordt dan onderzoek gedaan, zonder dat er aanwijzingen zijn dat een persoon betrokken is bij 

een strafbaar feit. Er hoeft dan dus geen sprake te zijn van een verdachte in de zin van art. 27 Sv.  

 

Twee situaties kunnen zich voordoen. Of er wordt na zo’n controle een feit vastgesteld dat strafbaar is 
gesteld in de wet op grond waarvan wordt gecontroleerd. Of er wordt een feit vastgesteld die in een andere 

wet strafbaar is gesteld. In dat geval is het mogelijk dat door het inzetten van een controlebevoegdheid, 

een verdenking ontstaat en er wordt overgegaan tot een opsporing. Een opsporingsambtenaar kan 

bijvoorbeeld een alcoholcontrole uitvoeren met een blaastest (Wegenverkeerswet), maar tijdens de 

blaastest vuurwapens op de achterbank zien liggen (Wet Wapens en Munitie) en op basis daarvan besluiten 

een opsporingsbevoegdheid toe te passen. In dergelijke gevallen wordt gesproken van voortgezette 

toepassing van bevoegdheden.  

Vindplaats: Grondtrekken, p. 179-181. 
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3.3 Deelnemers van het opsporingsonderzoek 

Opsporingsambtenaren 

Met het gebruik van opsporingsbevoegdheden wordt een grote inbreuk gemaakt op rechten van burgers, 

daarom mag niet zomaar iedereen deze bevoegdheden inzetten. Veel opsporingsbevoegdheden mogen 

alleen worden uitgeoefend door opsporingsambtenaren. Er bestaan algemene opsporingsambtenaren (art. 

141 Sv) en bijzondere opsporingsambtenaren (art. 142 Sv). In deze artikelen kan je lezen wie daar precies 

onder vallen. Algemene opsporingsambtenaren hebben de taak alle strafbare feiten op te sporen. 

Buitengewone opsporingsambtenaren alleen bepaalde strafbare feiten (uit bijzondere wetten). 

 

Artikel 141 van het Wetboek van Strafvordering 

Met de opsporing van strafbare feiten zijn belast: 

a. de officieren van justitie; 

b. de ambtenaren van politie, bedoeld in artikel 2, onder a, van de Politiewet 2012, en de ambtenaren van 

politie, bedoeld in artikel 2, onder c en d, van die wet, voor zover zij zijn aangesteld voor de uitvoering 

van de politietaak; 

c. de door Onze Minister van Veiligheid en Justitie in overeenstemming met Onze Minister van Defensie 

aangewezen militairen van de Koninklijke marechaussee;  

d. de opsporingsambtenaren van de bijzondere opsporingsdiensten, bedoeld in artikel 2 van de Wet op de 

bijzondere opsporingsdiensten. 

 

Artikel 142 van het Wetboek van Strafvordering 

1. Met de opsporing van strafbare feiten zijn als buitengewoon opsporingsambtenaar belast: 

a. de personen aan wie door Onze Minister van Veiligheid en Justitie, onderscheidenlijk het College van 

procureurs-generaal een akte van opsporingsbevoegdheid is verleend;  

b. de meerderjarige personen, behorend tot door Onze Minister van Veiligheid en Justitie aangewezen 

categorieën of eenheden;  

c. de personen die bij of krachtens bijzondere wetten met de opsporing van de daarin bedoelde strafbare 

feiten worden belast, met uitzondering van de opsporingsambtenaren van de bijzondere opsporingsdiensten 

als bedoeld in artikel 2 van de Wet op de bijzondere opsporingsdiensten, of die bij of krachtens 

verordeningen zijn belast met het toezicht op de naleving daarvan, een en ander voor zover het die feiten 

betreft en de personen zijn beëdigd. 

 

Het Openbaar Ministerie (hierna: OM) 

De OvJ leidt altijd het opsporingsonderzoek en is zelf ook belast met de opsporing (art. 148 lid 2 Sv). 

Sommige (meer ingrijpende) opsporingsbevoegdheden mogen zelfs alleen door de OvJ worden uitgevoerd, 

zoals het benoemen van deskundigen of uitvoeren van DNA-onderzoek. 

 

Het OM speelt een steeds grotere rol naarmate de strafbare feiten ernstiger zijn. Zo zal het OM bij lichte 

strafbare feiten nog steeds de leiding hebben, maar heeft de politie een grote mate van zelfstandigheid. Bij 

ernstige strafbare feiten speelt het OM een veel grotere rol. Uiteindelijk beslist het OM of een zaak wel of 

niet voor de rechter gebracht zal worden.  

 

Vindplaats: Grondtrekken, p. 182-184. 

 

Rechter-commissaris (hierna: R-C) 

De R-C is onderzoeksrechter, die, al dan niet op verzoek van de verdachte of op vordering van de OvJ, 

onderzoekshandelingen kan uitvoeren. Het kan gunstig zijn om de R-C bijvoorbeeld getuigen en 

verdachten te laten horen, omdat de R-C onpartijdig is. Ook kan de R-C getuigen verplichten te 

verschijnen.  
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Sommige ingrijpende opsporingsbevoegdheden mogen alleen door de R-C worden uitgevoerd. Ook kan er 

sprake zijn van een getrapte bevoegdheid. Dit houdt in dat wanneer het optreden van de R-C niet kan 

worden afgewacht, de OvJ de opsporingsbevoegdheid mag uitvoeren. Verder is voor de inzet van bepaalde 

opsporingsbevoegdheden een machtiging van de R-C vereist. Wie welke opsporingsbevoegdheid mag 

toepassen, is altijd in de wetsbepaling zelf vinden. 

 

Vindplaats: Grondtrekken, p. 210-211. 

 

3.4 Opsporingsbevoegdheden 

Er bestaan verschillende typen opsporingsbevoegdheden: 

- Bevoegdheden ten aanzien van personen (staande houden, aanhouding, inverzekeringstelling, 

voorlopige hechtenis en DNA-onderzoek) 

- Bevoegdheden ten aanzien van voorwerpen (inbeslagneming) 

- Steunbevoegdheden (betreden van plaatsen, doorzoeking van plaatsen, onderzoek aan kleding en 

onderzoek aan en in het lichaam)  

Dit zijn bevoegdheden die niet per se centraal staan, maar nodig zijn om andere bevoegdheden uit 

te kunnen voeren. Het betreden van een plaats (= steunbevoegdheid) kan bijvoorbeeld nodig zijn 

voor inbeslagneming (= bevoegdheid ten aanzien van een voorwerp). 

- Bijzondere opsporingsbevoegdheden (infiltratie, pseudo-koop en pseudo-dienstverlening, 

stelselmatige observatie en opnemen van telecommunicatie en van vertrouwelijke communicatie)  

Deze bevoegdheden zullen met name tijdens het vak Strafprocesrecht aan bod komen, maar 

worden verder deze week niet besproken. 

 

Veel bevoegdheden zijn zowel te vinden in de algemene regeling in het Wetboek van Strafvordering, als 

in een bijzondere regeling in bijzondere wetten. Let hierop als naar een bepaalde opsporingsbevoegdheid 

wordt gevraagd! Zo staat fouillering zowel in art. 56 Sv geregeld, als in art. 9 Opiumwet.  

 

Vindplaats: Grondtrekken, p. 185. 

 

Hieronder zullen meerdere opsporingsbevoegdheden kort worden behandeld. Lees dit een keer door, zodat 

je op zijn minst in een casus kan herkennen met welke opsporingsbevoegdheid je te maken hebt. Met name 

staandehouding en aanhouding zul je moeten kunnen toepassen.  

 

Staandehouding (art. 52 Sv) 

Staandehouding in de zin van art. 52 Sv is het minst ingrijpende vrijheidsbeperkende dwangmiddel en 

heeft als enige doel de identiteit van de verdachte te achterhalen. In art. 27a lid 1 Sv staat naar welke 

gegevens mag worden gevraagd: naam, geboorteplaats, geboortedatum en adres.  

De verdachte is niet verplicht stil te staan als de opsporingsambtenaar hem aanspreekt of vraagt stil te 

staan. Wel mag de politie gebruik maken van (gepast) geweld. Als de verdachte dan de politie tegenwerkt, 

maakt hij zich schuldig aan wederspannigheid. Het geven van valse persoonsgegevens levert ook een 

strafbaar feit op. 

In het geval dat de verdachte weigert zijn persoonsgegevens te delen (wat niet strafbaar is), kan de politie 

nog overgaan tot fouillering (art. 55b Sv) of het vorderen van een legitimatiebewijs, mits dit noodzakelijk 

is voor de uitoefening van de taak van de politie (art. 8 Politiewet). 

 

Aanhouding (art. 53 en 54 Sv) 

Aanhouding is een vorm van vrijheidsberoving die tot doel heeft de verdachte over te brengen naar een 

plaats waar hij zal worden voorgeleid aan een (hulp)officier van justitie, die hem zal verhoren.  
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Aanhouding kan plaatsvinden bij een ontdekking op heterdaad (art. 53 Sv) of bij een ontdekking buiten 

heterdaad (art. 54 Sv). Van een ontdekking op heterdaad is sprake wanneer het strafbare feit ontdekt wordt, 

terwijl het begaan wordt of terstond nadat het begaan is (zie art. 128 Sv). Let op: het gaat hier om betrapping 

van het feit, niet de dader. Er kan bijvoorbeeld sprake zijn van een ontdekking op heterdaad wanneer er 

een bebloede vrouw op een parkeerplaats wordt aangetroffen, terwijl er naast haar een mes ligt waaraan 

bloed kleeft dat nog niet gestold is.  

 

Aanhouding bij ontdekking op heterdaad (art. 53 Sv) 

Vereisten  

- Er moet sprake zijn van een verdachte in de zin van art. 27 Sv 

- Een ieder is bevoegd de verdachte aan te houden (art. 53 lid 1 Sv) 

- De verdachte moet zo snel mogelijk aan een opsporingsambtenaar worden overgedragen (art. 53 

lid 3 Sv) 

- De verdachte moet worden voorgeleid aan de (hulp)OvJ, die hem zal verhoren (art. 53 lid 2 Sv) 

- Toets altijd ook aan de beginselen van een goede procesorde (zoals redelijkheid en billijkheid) 

 

Aanhouding bij ontdekking buiten heterdaad (art. 54 Sv) 

Vereisten  

- Er moet sprake zijn van een verdachte in de zin van art. 27 Sv. 

- De verdachte moet verdacht worden van een strafbaar feit waarvoor voorlopige hechtenis is 

toegelaten (in art. 67 Sv staat wanneer voorlopige hechtenis is toegelaten). 

- Alleen opsporingsambtenaren (in de zin van art. 141/142 Sv) mogen in dit geval aanhouden  

- De OvJ moet de opsporingsambtenaar een bevel tot aanhouding hebben gegeven. Als diens 

optreden niet kan worden afgewacht, dan volstaat een bevel van de (hulp)OvJ (art. 54 leden 1-3 

Sv). Als dat ook niet kan worden afgewacht, mag de opsporingsambtenaar zonder bevel aanhouden 

(art. 54 lid 4 Sv) 

- Toets altijd ook aan de beginselen van een goede procesorde (zoals redelijkheid en billijkheid) 

 

Er zijn vier vrijheidsbenemende dwangmiddelen in het voorbereidend onderzoek: ophouden voor 

onderzoek, inverzekeringstelling, bewaring en gevangenhouding. 

 

Ophouden voor onderzoek (art. 56a Sv) 

Nadat een verdachte is aangehouden, zal deze worden verhoord en geïdentificeerd. Omdat dit enige tijd in 

beslag kan nemen, is het mogelijk om de verdachte op te houden voor onderzoek.  

 

Vereisten 

- Er moet sprake zijn van een aangehouden (art. 53/54 Sv) verdachte in de zin van art. 27 Sv, die 

aan de (hulp)OvJ is voorgeleid 

- De (hulp)OvJ kan bevelen dat verdachte wordt opgehouden voor onderzoek 

- Er moet voldaan zijn aan de termijn (art. 56a lid 2 Sv) 

o Max 9 uur als hij wordt verdacht van een strafbaar feit waarvoor voorlopige hechtenis is 

toegelaten (art. 56a lid 2 Sv) 

o Max 6 uur als hij wordt verdachte van een strafbaar feit waarvoor voorlopige hechtenis 

niet is toegelaten (art. 56a lid 2 Sv) 

o De tijd tussen 12 uur ’s nachts en 9 uur ’s ochtends telt niet mee (art. 56a lid 2 Sv) 
o De genoemde termijn mag worden verlengd met 6 uur als het gaat om een strafbaar feit 

waarvoor voorlopige hechtenis niet is toegelaten (art. 56b Sv) 

o Als het gaat om een strafbaar feit waarvoor voorlopige hechtenis wel is toegelaten, mag 

verlenging niet. Inverzekeringstelling is echter wel toegestaan (art. 57 Sv) 
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- Het onderzoek omvat de identificatie van de verdachte, de voorbereidingen voor het verhoor, het 

verhoor en het uitreiken van mededelingen in persoon over het gevolg van de strafzaak (art. 56a 

lid 4 Sv) 

- Toets altijd ook aan de beginselen van een goede procesorde (zoals redelijkheid en billijkheid) 

 

Inverzekeringstelling (art. 57 Sv) 

Dit is het tweede vrijheidsbenemende dwangmiddel na ophouding voor onderzoek. Dit wordt alleen 

ingezet, indien de (hulp)OvJ beslist dat de inverzekeringstelling noodzakelijk is in het belang van het 

onderzoek.  

 

Vereisten 

- Er moet sprake zijn van een verdachte in de zin van art. 27 Sv 

- De inverzekeringstelling wordt bevolen door de (hulp)OvJ voor wie de verdachte wordt geleid, of 

die zelf de verdachte heeft aangehouden  (art. 57 lid 1 Sv) 

- De verdachte moet eerst worden gehoord door de (hulp)OvJ voor wie de verdachte wordt geleid, 

of die zelf de verdachte heeft aangehouden. Let op: dit kan dus ook een opsporingsambtenaar zijn, 

zie art. 539j lid 2 Sv. Hierbij kan verdachte zich laten bijstaan door een raadsman (art. 57 lid 2 Sv) 

- De inverzekeringstelling kan alleen worden bevolen in het belang van het onderzoek (art. 57 lid 1 

Sv). Denk hierbij bijvoorbeeld aan de situatie waarin de verdachte zijn of haar sporen kan 

uitwissen of als sprake is van vluchtgevaar  

- Inverzekeringstelling is slechts mogelijk als er sprake is van een strafbaar feit waarvoor voorlopige 

hechtenis is toegelaten (art. 58 lid 1 jo. art. 67 lid 1 sub a of b Sv) 

- Er moet zijn voldaan aan de termijn 

o Max 3 dagen, te verlengen met ten hoogste 3 dagen (art. 58 lid 2 Sv) 

- Let op: binnen 3 dagen en 18 uur vanaf het moment van de aanhouding moet verdachte voor de 

R-C worden geleid (art. 59a lid 1 Sv). Deze beoordeelt of de inverzekeringstelling rechtmatig was 

of niet (art. 59a lid 5 Sv) 

- Toets altijd ook aan de beginselen van een goede procesorde (zoals redelijkheid en billijkheid) 

 

Voorlopige hechtenis (art. 133 Sv) 

Na de inverzekeringstelling, kan het toch nodig zijn dat de verdachte langer wordt vastgehouden. Dan 

komt de voorlopige hechtenis in beeld (hierna: VH). Deze bestaat uit bewaring, gevangenhouding en 

gevangenneming. De gevangenneming zal niet besproken worden. Wanneer de OvJ bewaring noodzakelijk 

acht, kan de R-C (op vordering van de OvJ) een bevel tot bewaring van de verdachte verlenen (art. 63 lid 

1 Sv). Voordat de R-C een beslissing maakt, moet de verdachte wel eerst verhoord worden (art. 63 lid 3 

Sv). De R-C mag dit verzoek ook afwijzen (art. 63 lid 2 Sv). 

 

Voor zowel bewaring als gevangenhouding gelden de volgende vier vereisten: 

1. Er moet sprake zijn van een geval waarin VH is toegelaten (art. 67 lid 1-2 Sv) 

Volgens art. 67 Sv is hiervan sprake als het gaat om een strafbaar feit waarop vier jaar of meer 

gevangenisstraf is gesteld OF om een specifiek genoemd strafbaar feit (art. 67 lid 1 Sv) OF als het 

gaat om een feit waarop gevangenisstraf is gesteld en de verdachte geen vaste woon- of 

verblijfplaats heeft (art. 67 lid 2 Sv)  

2. Er moeten ernstige bezwaren tegen de verdachte bestaan (art. 67 lid 3 Sv) 

Let op: dit is een zwaarder verdenkingscriterium. Een normale verdenking op basis van art. 27 Sv 

zal dus niet voldoende zijn. Uit feiten en omstandigheden moet volgen dat het waarschijnlijk is dat 

de verdachte het strafbare feit heeft begaan 

3. Er moet sprake zijn van een grond voor VH (art. 67a lid 1 Sv) 



BOEQ Wekelijkse uitleg van de stof week 2 | Inleiding Strafrecht (2021-2022) 

 

36 

Er worden in art 67a lid 1 Sv twee gronden genoemd (zie sub a en sub b). In art. 67a lid 2 Sv wordt 

vervolgens aangegeven wat onder een ‘gewichtige reden van maatschappelijke veiligheid’ moet 
worden verstaan. Let op: dit is een limitatieve opsomming 

4. Tenslotte moet men nog bedacht zijn op het anticipatiegebod (art. 67a lid 3 Sv) 

De periode van vrijheidsbeneming zal bij toewijzing van de vordering tot VH niet langer duren 

dan de vrijheidsbenemende sanctie die de rechter naar verwachting zal opleggen  

 

Termijn bewaring 

- Max 14 dagen   

- Verlenging is niet mogelijk 

- Na deze 14 dagen zal de verdachte in vrijheid worden gesteld. Hierop bestaat echter de 

uitzondering dat als de OvJ voldoende gronden aanwezig acht, hij gevangenhouding kan vorderen. 

Hierover beslist niet de R-C, maar de raadkamer van de rechtbank  

 

Termijn gevangenhouding 

- Max 30 dagen  

- Mag twee keer verlengd worden zolang de uiteindelijke gevangenhouding inclusief verlengingen, 

niet langer is dan 90 dagen 

 

We raden je aan om de schema’s in het boek te bekijken voor een duidelijk overzicht. Zie pagina 193 en 
197 van Grondtrekken. 

 

DNA-onderzoek (art. 151a Sv) 

DNA-onderzoek kan bijdragen aan het verzamelen van bewijsmateriaal. Het is hiermee mogelijk om uit 

sporen zoals vingerafdrukken, haren, bloed, een DNA-profiel op te stellen.  Het doel is dus om vast te 

stellen van wie bepaalde aangetroffen sporen afkomstig zijn. Let wel op dat enkel DNA-onderzoek 

onvoldoende is om tot een bewezenverklaring te komen. Er gelden namelijk bewijsminimumregels. De 

OvJ is bevoegd een deskundige te benoemen met de opdracht zo’n onderzoek te verrichten (art. 151a Sv). 

Dit onderzoek kan bestaan uit het verzamelen van celmateriaal op de plaats van het delict of uit het 

verzamelen van celmateriaal van de verdachte zelf. In eerste instantie moet dit met toestemming van de 

verdachte worden gedaan, maar krachtens art. 151b Sv kan dit onder dwang plaatsvinden, indien er ernstige 

bezwaren bestaan ten aanzien van de verdachte. De verdachte heeft het recht een tegenonderzoek in te 

stellen (art. 151a lid 6 Sv). 

 

Inbeslagneming (art. 94 Sv) 

Art. 94 Sv geeft aan welke voorwerpen vatbaar zijn voor inbeslagname: voorwerpen die kunnen dienen 

om de waarheid aan de dag te brengen of wederrechtelijk verkregen voordeel aan te tonen of om 

voorwerpen waarvan verbeurdverklaring of onttrekking aan het verkeer kan worden bevolen. Op grond 

van art. 95 Sv is degene die de verdachte aanhoudt of staande houdt, bevoegd de door die verdachte 

meegevoerde voorwerpen in beslag te nemen. Deze in beslag genomen voorwerpen moeten vervolgens 

worden overdragen aan de politie (art. 53 lid 3 Sv). Wanneer het niet gaat om een aangehouden verdachte, 

dan zijn enkel de opsporingsambtenaren bevoegd tot inbeslagneming (art. 96 Sv). 

Let op: voor inbeslagneming is enkel een verdenking vereist en niet een verdachte. Er hoeft dus alleen een 

redelijk vermoeden te bestaan dat een strafbaar feit is gepleegd. 

 

Betreden van plaatsen (art. 55 Sv) 

Soms is het nodig om bepaalde bevoegdheden, zoals inbeslagneming, uit te voeren op plaatsen die niet 

publiek toegankelijk zijn. Dan is een bevoegdheid nodig (het betreden van plaatsen) om een andere 

bevoegdheid uit te kunnen voeren. Je spreekt in dat geval van een steunbevoegdheid.  
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Er bestaan voor het betreden van plaatsen drie typen van deze bevoegdheid. Deze bevoegdheden hebben 

elk een ander doel. Het doel zal dan ook steeds een van de vereisten zijn bij deze bevoegdheid. We kennen 

de volgende drie typen: 

1. Betreden van plaatsen ter aanhouding (art. 55 Sv) 

2. Betreden van plaatsen ter inbeslagneming (art. 96 Sv) 

3. Schouw (art. 151 Sv, als uitgeoefend door OvJ)  

Een schouw kan worden uitgevoerd door de OvJ (art. 151 Sv), de R-C (art. 192-93 Gw) en de 

rechtbank (art. 318 Sv). Het enige doel van het uitvoeren van een schouw is rondkijken. 

 

Let op: bij het betreden van woningen moet je ook kijken naar de vereisten die zijn neergelegd in de 

Algemene wet op het binnentreden (Awbi). 

 

Doorzoeking van plaatsen (art. 55a Sv, art. 96b, 96c en 97 Sv) 

Ook dit is een steunbevoegdheid. Het verschil met het betreden van plaatsen, is dat bij deze bevoegdheid 

verder mag worden gegaan dan enkel kijken. Dit houdt in dat bijvoorbeeld kasten mogen worden 

opengetrokken en schotten mogen worden weggebroken. Het is belangrijk dat je dit duidelijk onderscheid 

van het binnentreden, omdat beide andere vereisten hebben. Ook deze bevoegdheid kent verschillende 

typen: 

1. Doorzoeking ter aanhouding (art. 55a Sv) 

2. Doorzoeking ter inbeslagneming (art. 96b, 96c en 97 Sv) 

 

Ook hier geldt weer: bij doorzoeking door een woning, geldt tevens de Awbi. 

 

Onderzoek aan de kleding (art. 56 Sv, art. 55b Sv) 

Onderzoek aan de kleding, oftewel fouilleren, kan een steunbevoegdheid zijn. Bijvoorbeeld wanneer wordt 

gefouilleerd met als doel bepaalde voorwerpen in beslag te nemen. Er bestaan twee typen van fouillering 

(in het kader van opsporing): 

1. Opsporingsfouillering (art. 56 Sv) 

Vereisten 

- (hulp)OvJ (art. 56 lid 1 Sv) en andere opsporingsambtenaren zijn bevoegd (art. 56 lid 4 Sv) 

- Het moet gaan om een aangehouden verdachte in de zin van art. 27 Sv 

- Er moeten ernstige bezwaren tegen die persoon 

- Het doel van de fouillering moet in het belang van het onderzoek zijn. Dit houdt in dat door te 

fouilleren wordt getracht materiaal te verkrijgen dat meer informatie kan geven over het 

strafbare feit waarvan de aangehouden persoon wordt verdacht.  

2. Identificatiefouillering (art. 55b Sv) 

Vereisten  

- Opsporingsambtenaren zijn bevoegd 

- Staande gehouden of aangehouden verdachte in de zin van art. 27 Sv 

- Het doel van de fouillering moet het vaststellen van de identiteit van de verdachte zijn. In 

beginsel mag dit niet in het openbaar plaatsvinden (art. 55b lid 2 Sv). 

 

Buiten het kader van opsporing bestaat ook de veiligheidsfouillering (art. 7 lid 3 Politiewet). Hierbij is niet 

vereist dat de persoon als verdachte aan te merken is. Denk bijvoorbeeld aan een veiligheidsfouillering 

door een politieagent wanneer hij bedreigt wordt.  

 

 

 

 



BOEQ Wekelijkse uitleg van de stof week 2 | Inleiding Strafrecht (2021-2022) 

 

38 

Onderzoek aan en in het lichaam (art. 56 sv) 

Zowel onderzoek aan het lichaam (art. 56 lid 1 Sv) als onderzoek in het lichaam (art. 56 lid 2 Sv) is onder 

bepaalde voorwaarden mogelijk. Omdat het iemands recht op lichamelijke integriteit aantast (art. 11 Gw), 

mogen alleen (hulp)officieren van justitie dit bevelen. Verder gelden dezelfde vereisten als bij fouillering: 

- (hulp)OvJ is bevoegd tot het bevelen van onderzoek aan het lichaam en alleen OvJ is bevoegd 

tot het bevelen van onderzoek in het lichaam 

- Het moet gaan om een aangehouden verdachte in de zin van art. 27 Sv 

- Er moeten ernstige bezwaren zijn tegen die persoon 

- Het doel van de fouillering moet in het belang van het onderzoek zijn. Dit houdt in dat door te 

fouilleren wordt getracht materiaal te verkrijgen dat meer informatie kan geven over het 

strafbare feit waarvan de aangehouden persoon wordt verdacht.  

 

Vindplaats: Grondtrekken, p. 186-206. 

 

Onderwerp 4: Kwalificatie verdachte 

 

Zoals eerder gezegd, vereisen veel opsporingsbevoegdheden dat er sprake is van een verdachte in de zin 

van art. 27 Sv. 

 

Artikel 27 van het Wetboek van Strafvordering 

1. Als verdachte wordt vóórdat de vervolging is aangevangen, aangemerkt degene te wiens aanzien uit 

feiten of omstandigheden een redelijk vermoeden van schuld aan een strafbaar feit voortvloeit. 

 

Uit dit artikel vloeien drie materiële criteria voort: 

1. Er moet een persoon aan te wijzen zijn (= individualiseerbaarheid) 

2.  Uit feiten en omstandigheden moet een redelijk vermoeden van schuld blijken (= 

objectiveerbaarheid) 

Benoem bij het uitwerken van dit criterium altijd de concrete feiten en omstandigheden, waaruit 

blijkt dat er sprake is van een redelijk vermoeden van schuld. Het mag niet gaan om een 

‘onderbuikgevoel’. Gebruik hierbij feiten en omstandigheden die worden genoemd in de casus. 
Denk aan getuigenverklaringen of camerabeelden.  

3. Er moet geconcretiseerd kunnen worden om welk strafbaar feit het gaat (= concretiseerbaarheid) 

 

Houd in je achterhoofd dat bij sommige opsporingsbevoegdheden een zwaardere graad van verdenking 

kan gelden. In zo’n geval vereist de wetsbepaling dat sprake moet zijn van ‘ernstige bezwaren’ (zie 
onderwerp 3.1 van de Wekelijkse uitleg van de stof van deze week). 
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Hof Hollende Kleurling 

Relevantie: Voor toepassing van de opsporingsbevoegdheid ‘staande houding’ is vereist dat de persoon 
kan worden aangemerkt als verdachte in de zin van art. 27 Sv. Voor toepassing van de 

opsporingsbevoegdheid ‘onderzoeken aan kleding’ is daarbij ook vereist dat sprake is van ernstige 
bezwaren. Dit arrest laat zien dat deze criteria niet zomaar kunnen worden aangenomen. 

 

Relevante feiten: Opsporingsambtenaren zagen een kleurling (X) hard lopen vanuit de richting van een 

café die bekend staat als verzamelplaats van handelaren en gebruikers van verdovende middelen. Op grond 

van die omstandigheid hadden zij X staande gehouden en aan zijn kleding onderzocht, waarbij zij heroïne 

hadden gevonden. 

 

Rechtsvragen: Is het staande houden van X en het onderzoeken aan zijn kleding rechtmatig? 

Voor een rechtmatige staande houding moet sprake zijn van een verdenking en voor een rechtmatig 

onderzoek aan kleding moet sprake zijn van ernstige bezwaren (dit is een zwaarder verdenkingscriterium). 

 

Beoordeling door het hof: Voor het staande houden van X in de zin van art. 52 jo. 27 Sv is vereist dat X 

als verdachte mocht worden aangemerkt. Het hof oordeelt dat niet aan dit verdenkingscriterium is voldaan. 

De omstandigheid dat een kleurling hard liep vanuit de richting van een café die bekend staat als 

verzamelplaats van handelaren en gebruikers van verdovende middelen, levert naar objectieve 

maatstaven niet een redelijk vermoeden van schuld aan enig strafbaar feit op als bedoeld in art. 27 

Sv. 

 

Verder werd X zijn kleding onderzocht zonder dat voldaan was aan het in art. 56 lid 1 Sv2 en art. 9 lid 5 

Opiumwet (oud) neergelegde vereiste van ‘ernstige bezwaren’. 
 

Het hof is van oordeel dat het ten laste gelegde niet bewezen kan worden geacht wegens een gebrek aan 

voldoende op rechtmatige wijze verkregen wettige bewijsmiddelen. 

 

Belangrijkste rechtsoverwegingen:  

 

P. 31 reader, 

linkerkolom  

De genoemde omstandigheden leveren niet een redelijk vermoeden van 

schuld aan enig strafbaar feit op dan wel ernstige bezwaren 

“dat niet is gebleken dat de genoemde opsporingsambtenaren, toen zij 
verdachte als zodanig staande hielden en aan zijn kleding wilden gaan 

onderzoeken, op heterdaad hadden ontdekt dat verdachte heroine in bezit 

althans aanwezig had en evenmin dat zij daartoe een vermoeden hadden dat 

was gegrond op meer dan de volgende feiten en omstandigheden: dat zij op 

tijd en plaats voormeld een kleurling hard zagen lopen, komende uit de 

richting van het hun als verzamelplaats van handelaren en gebruikers van 

verdovende middelen bekende cafe Caribian Nights; 

dat een en ander niet oplevert een redelijk vermoeden van schuld aan enig 

strafbaar feit als bedoeld in art. 27 Sv. en evenmin ernstige bezwaren 

waardoor dit optreden — staande houden en aan de kleding onderzoeken — 

rechtmatig zou zijn;” 

 

 
2 In het arrest staat art. 56 lid 1 Sv. De grondslag voor het onderzoeken aan kleding door een opsporingsambtenaar, 
die niet een (hulp)officier van justitie is, is echter neergelegd in art. 56 lid 4 Sv. 

https://www.navigator.nl/document/id1a13c4d8d9641b3d9263163d119f218f
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HR Plastic-boodschappentasje 
 

Relevantie: Dit arrest laat zien dat het niet altijd even duidelijk is op welk moment een verdenking is 
ontstaan en dus op welk moment sprake is van een verhoor en cautie had moeten worden gegeven (art. 29 
lid 2 Sv). 
 
Relevante feiten: Een bekende bij de politie, genaamd Raymon P., loopt op straat met een plastic tasje in 
zijn hand. Hij komt dan twee politieagenten tegen en zij vragen aan hem wat er in het tasje zit. Hierop 
antwoordt Raymon P. dat er vier boeken in zitten. Vervolgens wordt aan hem gevraagd waar hij die boeken 
heeft gekocht. Hier antwoordt Raymon P. op dat hij deze gestolen heeft. De agenten houden vervolgens 
Raymon aan op verdenking van diefstal.3 
 
Rechtsvraag: Op welk moment is sprake van een verhoor? Was er in casu sprake van een cautieverzuim? 
 
Beoordeling door de Hoge Raad: De omstandigheid dat de bij de politie bekende Raymond P. met een 
plastic tas over straat liep, gaf de politieambtenaren wel aanleiding om vragen aan hem te stellen, maar 
werd door hen niet beschouwd als een omstandigheid waaruit een redelijk vermoeden van schuld in de zin 
van art. 27 Sv voortvloeide (r.o. 6.2.2). 
De Hoge Raad gaat mee met het oordeel van het hof dat Raymond P. pas ná zijn antwoord op de tweede 
vraag (betreffende waar hij de boeken had gekocht) kan worden aangemerkt als verdachte in de zin van 
art. 27 Sv (r.o. 6.2.3). Vóór het antwoord op de tweede vraag hoefde nog geen cautie te worden gegeven, 
wat betekent dat er geen sprake is geweest van een cautieverzuim. 
Voorts wordt geconcludeerd dat Raymond P., ondanks de slechte geestelijke en lichamelijke toestand 
waarin hij verkeerde, in staat was in vrijheid zijn wil te bepalen ten aanzien van hetgeen hij wenste te 
verklaren (r.o. 7.2). 
 

Belangrijkste rechtsoverwegingen:  

 

R.o. 6.2.2 De opsporingsambtenaren zagen de genoemde omstandigheid niet als 

omstandigheid waaruit een redelijk vermoeden van schuld voortvloeide 

“… dat de omstandigheid dat de hun bekende Raymond P. met een plastic 
tas in zijn handen in de Spuistraat te 's-Gravenhage liep, hun enerzijds wel 

aanleiding gaf zich naar P. te begeven en hem voormelde vragen te stellen, 

doch anderzijds door hen niet zonder meer werd beschouwd als een 

omstandigheid waaruit een redelijk vermoeden van schuld in de zin van 

laatstgemeld artikel voortvloeide.” 

R.o. 6.2.3 Hier gaat de Hoge Raad mee met het oordeel van het hof dat Raymond 

P. pas aan te merken was als verdachte na de tweede vraag 

“dat P. pas nadat hij op de tweede vraag van verbalisanten had geantwoord 
de boeken te hebben gestolen als verdachte in de zin van art. 27 Sv werd 

aangemerkt” 

 

 

R.o.  7.2 De geestelijke en lichamelijk toestand van verdachte belette niet dat hij 

in vrijheid was zijn wil te bepalen 

“dat de geestelijke en lichamelijke toestand waarin de verdachte verkeerde 
van dien aard was, dat hij enerzijds niet bij machte kon worden geacht 

laatstbedoelde boekwinkel terug te vinden en aan te wijzen, doch anderzijds 

wel in staat mocht worden geacht in vrijheid zijn wil te bepalen ten aanzien 

van hetgeen hij al dan niet aan de verbalisanten wenste te verklaren.” 

 
3 P. 161, Grondtrekken van het Nederlandse Strafrecht (7e druk). 
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HR Zeedijk 
 

Relevantie: Dit arrest toont omstandigheden aan waaruit afgeleid kan worden dat er ten aanzien van 
verdachte een redelijk vermoeden van schuld in de zin van art. 27 Sv bestaat. In dit geval was dat een 
vereiste voor de aanhouding. 
 
Relevante feiten: De opsporingsambtenaar (hoofdagent) zag twee witte mannen op het Damrak in gesprek 
met getinte mannen. Even later ziet hij hen tezamen rijden in een auto met Duits kenteken. Toen de 
opsporingsambtenaren richting de auto liepen, renden de getinte mannen hard weg. Hierop volgde een 
aanhouding van de twee witte mannen ter zake van overtreding van art. 2 Opiumwet. Bij onderzoek in de 
auto werd een plastic zakje met 100 gram heroïne gevonden (r.o. 4.2). 
 
Rechtsvraag: Bestaat er ten aanzien van de aangehouden personen een redelijk vermoeden van schuld in 
de zin van art. 27 Sv? 
 
Verweer: De raadsman van de verdachte voert aan dat verdachte vrijgesproken dient te worden, wegens 
onrechtmatig verkregen bewijs. Op het moment van aanhouding bestond volgens de raadsman geen 
redelijk vermoeden van schuld aan enig strafbaar feit (r.o. 5.1). 
 
Beoordeling door het hof: Het hof oordeelt dat het verweer dient te worden verworpen. Gelet op de 
politie-ervaring en bekendheid ter plekke van de politieambtenaren, kan uit de omschreven feiten 
omstandigheden worden afgeleid dat sprake is van een redelijk vermoeden in de zin van art. 27 Sv (r.o. 
5.2). 
 
Beoordeling door de Hoge Raad: De Hoge Raad werkt het oordeel van het hof verder uit. Met de ‘politie-
ervaring en bekendheid ter plekke’ wordt bedoeld:  

(1) de omstandigheid dat de opsporingsambtenaren als hoofdagent, agent en brigadier van 
gemeentepolitie te Amsterdam werken in het tweede district, bureau Warmoestraat, 
recherchedienst, te Amsterdam   

(2) de verklaring van de opsporingsambtenaar dat hij al jaren lang in die buurt als politieman werkt 
en daarom uit ervaring en bekendheid ter plekke weet dat er een grote kans is dat er drugs 
verhandeld wordt als hij buitenlandse witte mensen en getinte mensen in die omgeving contact 
met elkaar ziet hebben.  

(r.o. 5.3) 
 
Uit het voorgaande kan worden afgeleid dat ten aanzien van de verdachte een redelijk vermoeden van 
schuld in de zin van art. 27 Sv bestond (r.o. 5.4). 
 
De Hoge Raad oordeelt daarbij dat het hof ook nog de omstandigheid dat de getinte mensen bij het zien 
van de opsporingsambtenaren wegrenden, in aanmerking had kunnen nemen (r.o. 5.5). 
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Belangrijkste rechtsoverwegingen: 

 

R.o. 5.3 De politie-ervaring en bekendheid ter plekke waar het hof het over heeft 

doelt op het volgende: 

“a. de omstandigheid dat bedoelde verbalisanten, zijnde: A. Keizer, J.J. van 
Eykel en R. Bloos, volgens dat p.-v. resp. als hoofdagent, agent en brigadier van 

gemeentepolitie te Amsterdam dienst doen aan het tweede district, bureau 

Warmoesstraat, recherchedienst, te Amsterdam, en 

b. de verklaring van de getuige-verbalisant A. Keizer ter 's Hofs terechtzitting, 

voor zover luidende: 

'Ik werk als politieman al jaren bij het bureau Warmoesstraat, daarom weet ik 

uit ervaring en door bekendheid ter plekke, dat er een grote kans is dat er drugs 

verhandeld worden als ik buitenlandse blanken en negers in de omgeving 

Zeedijk-Damrak met elkaar contact zie hebben, zoals ik hiervoor beschreef.' “ 

R.o. 5.4 Bovenstaande omstandigheden leiden tot de conclusie dat ten aanzien van 

de verdachte een redelijk vermoeden van schuld in de zin van art. 27 Sv 

bestond 

“…hebben kunnen afleiden dat ten aanzien van de verdachte een redelijk 
vermoeden van schuld in de zin van art. 27 Sv bestond.” 

R.o. 5.5 Het hof had ook nog de omstandigheid dat de getinte mensen bij het zien 

van de opsporingsambtenaren wegrenden, in aanmerking kunnen nemen 

“Aangezien volgens meergemelde verklaring van de getuige-verbalisant A. 

Keizer de aanhouding van de verdachte plaats vond nadat hij, Keizer, 'de negers' 

had zien 'wegrennen', heeft het Hof ook laatstbedoelde omstandigheid in 

aanmerking kunnen nemen bij het vormen van zijn oordeel omtrent de 

rechtmatigheid van de aanhouding en de verkrijging van het bewijsmateriaal.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



BOEQ Arrestanalyses week 2 | Inleiding Strafrecht (2021-2022) 

 

43 

HR Scherpe voorwerpen 
 

Relevantie: Dit arrest laat zien onder welke omstandigheden een verdachte in de gelegenheid dient te 
worden gesteld een raadsman te raadplegen (art. 6 EVRM). 
 

Relevante feiten: De opsporingsambtenaren zagen een bij de politie bekende harddrugsgebruiker zonder 
vaste woon- of verblijfplaats lopen op de stoep met een bromfiets. Zij hadden hem aangesproken op de 
bromfiets. De verdachte verklaarde dat de bromfiets van een vriend was. Ondertussen werd onderzoek 
gedaan naar het kenteken, waaruit bleek dat de bromfiets was gestolen. Hierop volgde een aanhouding ter 
zake van heling en de opsporingsambtenaar deelde hem de cautie mee. Vervolgens overhandigde de 
verdachte zelf twee messen, toen hem werd gevraagd of hij scherpe voorwerpen bij zich droeg. De 
verdachte deelde daarbij mee dat hij die bij zich droeg ter zelfverdediging. De opsporingsambtenaar was 
van mening dat gelet op de aard van deze voorwerpen, namelijk wapens in de zin van de Wet Wapens en 
Munitie, kan worden geconcludeerd dat deze bestemd waren om letsel aan personen toe te brengen of te 
dreigen. 
 
Rechtsvraag: Had de verdachte in casu in de gelegenheid moeten worden gesteld een raadsman te 
raadplegen voor het verhoor ten aanzien van het feit waarvoor verdachte was aangehouden? 
 
Verweer: De raadsman heeft aangevoerd dat nadat de verdachte was aangehouden, hij door de 
opsporingsambtenaren niet in de gelegenheid is gesteld een raadsman te consulteren (Salduz-arrest). Om 
die reden dient de door verdachte afgelegde verklaring over waarom hij die messen bij zich droeg, 
uitgesloten te worden van het bewijs. 
 
Beoordeling door het hof: Het hof oordeelt dat de verdachte in de gelegenheid dient te worden gesteld 
een raadsman te raadplegen, op het moment dat het verhoor begint. De vraag of verdachte scherpe 
voorwerpen bij zich droeg, ziet op de veiligheid van personen en niet op de betrokkenheid van de verdachte 
bij het strafbare feit waarvoor hij was aangehouden. Derhalve hoefde hij nog niet in de gelegenheid te 
worden gesteld een raadsman te raadplegen en kunnen de mededelingen van de verdachte, waaronder 
waarom hij de messen bij zich had, toegelaten worden tot het bewijs (r.o. 2.2.3). 
 
Beoordeling door de Hoge Raad: De Hoge Raad gaat niet mee met het oordeel van het hof. De Hoge 
Raad oordeelt dat de aanspraak op het recht op rechtsbijstand bij een verhoor niet uitsluitend betrekking 
heeft op het specifieke feit waarvoor de verdachte is aangehouden (in casu heling). De vraag aan de 
verdachte waarom hij de messen bij zich droeg betreft zijn betrokkenheid bij een geconstateerd feit – het 
dragen van wapens als bedoeld in art. 2 lid 1 categorie IV onder 7, Wet wapens en munitie – ten aanzien 
waarvan hij als verdachte is aangemerkt. Dit toont aan dat de vraag, naast de veiligheid van personen, 
tevens gericht kon zijn op het onderzoeken of er nog een ander strafbaar feit was gepleegd (r.o. 2.5). De 
Hoge Raad vernietigt de bestreden uitspraak. 
 
Belangrijkste rechtsoverwegingen: 

R.o. 2.5 De vraag waarom verdachte de messen bij zich droeg kon tevens gericht zijn 

op het onderzoeken of er nog een ander strafbaar feit was gepleegd 

“Dat oordeel is onjuist voor zover het als beperking met betrekking tot de hiervoor 
onder 2.3.1 bedoelde aanspraak stelt dat die aanspraak uitsluitend betrekking 

heeft op het verhoor ten aanzien van het specifieke feit waarvoor de verdachte is 

aangehouden. Dat oordeel is voorts niet zonder meer begrijpelijk aangezien de 

vraag van de verbalisant aan de verdachte "waarom hij deze voorwerpen bij zich 

droeg" bezwaarlijk anders kan worden verstaan dan als een vraag betreffende 

diens betrokkenheid bij een geconstateerd feit — het dragen van wapens als 

bedoeld art. 2, eerste lid, categorie IV onder 7°, Wet wapens en munitie — ten 

aanzien waarvan hij als verdachte is aangemerkt.” 

 

https://www.navigator.nl/document/openCitation/idd9674239ac4d93482a833dadf7307e61
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HR Aanwezig hebben van cocaïne 
 
Relevantie: In dit arrest herhaalt de Hoge Raad overwegingen met betrekking tot redelijk vermoeden van 
schuld en de verhoorsituatie.  
 

Relevante feiten: Twee opsporingsambtenaren zagen een donker getinte man met een bril zonder redelijk 
doel bij een portiek staan. Zij konden echter niet zien wat hij precies aan het doen was. Zij herkenden deze 
man als een ambtshalve bekende drugsgebruiker/dealer. De opsporingsambtenaren hebben de man 
vervolgens staande gehouden. Een opsporingsambtenaar (opsporingsambtenaar I) vroeg aan de verdachte 
of hij spullen bij zich had die hij niet bij zich mocht hebben. Vervolgens stelde zijn collega 
(opsporingsambtenaar II) de vraag of verdachte verdovende middelen bij zich had. Hierop antwoordde hij: 
“alleen voor eigen gebruik”. Opsporingsambtenaar II vorderde de uitlevering van deze middelen. De 
verdachte overhandigde aan hem een zakje met bolletjes, waarna de verdachte is aangehouden en 
gefouilleerd. Bij deze fouillering vonden de opsporingsambtenaren een mobiele smartphone en een witte 
klaptelefoon, maar geen spullen voor het gebruik van de drugs. Opsporingsambtenaar II heeft vervolgens 
de bolletjes in beslag genomen.   
 
Rechtsvraag: Hadden de opsporingsambtenaren de verdachte de cautie moeten geven voordat ze hem 
vroegen of hij drugs bij zich had? Met andere woorden: was er sprake van een redelijk vermoeden van 
schuld?  
 
Beoordeling door het hof: Het hof oordeelt dat aan de verdachte niet de cautie hoefde te worden gegeven 
voorafgaand aan de vragen “of hij spullen bij zich had welke hij niet bij zich mocht hebben” en “of hij 
verdovende middelen bij zich had”. Deze vragen hebben namelijk geen betrekking op zijn betrokkenheid 
bij een strafbaar feit waarvan hij als verdachte is aangemerkt. Er was op het moment dat de 
opsporingsambtenaren de eerdergenoemde vragen aan de verdachte stelden (nog) geen sprake van een 
redelijk vermoeden van schuld. De opsporingsambtenaren hadden namelijk enkel geconstateerd dat de 
verdachte zonder redelijk doel bij een portiek stond. Dat de opsporingsambtenaren de verdachte dachten 
te herkennen als een ambtshalve bekende drugsgebruiker/drugsdealer doet daar niets aan af (r.o. 2.4). 
 
Beoordeling door de Hoge Raad: De Hoge Raad benoemt allereerst waarom de cautie dient te worden 
gegeven (r.o. 2.3.1.). Vervolgens herhaalt zij de overwegingen met betrekking tot redelijk vermoeden van 
schuld en de verhoorsituatie (r.o. 2.3.2). Zij gaat mee met het oordeel van het hof en verwerpt het beroep.  
 
 
Belangrijkste rechtsoverwegingen: 

 

R.o. 2.3.1 Uitleg waarom de cautie dient te worden gegeven  

“Artikel 29 lid 2 van het Wetboek van Strafvordering (hierna: Sv) beoogt de 
verdachte te behoeden tegen ongewilde medewerking aan zijn eigen veroordeling. 

Op grond van die bepaling dient de verdachte voor zijn verhoor te worden 

medegedeeld dat hij niet verplicht is tot antwoorden en dient die mededeling in 

het proces-verbaal te worden opgenomen.” 

R.o. 2.3.2 De Hoge Raad herhaalt de overwegingen met betrekking tot redelijk 

vermoeden van schuld en de verhoorsituatie 

“Wanneer door de politie aan een verdachte gestelde vragen gaan over zijn 
betrokkenheid bij een strafbaar feit ten aanzien waarvan hij als verdachte is 

aangemerkt, is sprake van een verhoor. Op grond van artikel 27 lid 1 Sv wordt als 

verdachte aangemerkt degene te wiens aanzien uit feiten of omstandigheden een 

redelijk vermoeden van schuld aan een strafbaar feit voortvloeit. Dat vermoeden 

betreft zowel de omstandigheid dat een strafbaar feit wordt of is begaan, als de 

betrokkenheid van een persoon bij dat feit. Daarom kan, ook als (nog) niet 

vaststaat dat een strafbaar feit plaatsvindt of heeft plaatsgevonden, sprake zijn 
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van een redelijk vermoeden van schuld aan een strafbaar feit en daardoor van een 

verhoorsituatie. (Vgl. HR 6 november 2018, ECLI:NL:HR:2018:2056.)” 

R.o. 2.4 De opsporingsambtenaren hoefden de verdachte niet de cautie te geven 

“Het hof heeft geoordeeld dat aan de verdachte niet de in artikel 29 lid 2 Sv 
bedoelde mededeling hoefde te worden gedaan voorafgaand aan de door de 

opsporingsambtenaren gestelde vragen “of hij spullen bij zich had welke hij niet 
bij zich mocht hebben” en “of hij verdovende middelen bij zich had”, omdat deze 
vragen niet gaan over de betrokkenheid van de verdachte bij een strafbaar feit ten 

aanzien waarvan hij als verdachte is aangemerkt. Dat oordeel getuigt niet van een 

onjuiste rechtsopvatting. Het is ook niet onbegrijpelijk, in aanmerking genomen 

dat het hof kennelijk heeft geoordeeld dat op het moment dat de 

opsporingsambtenaren de hiervoor bedoelde vragen aan de verdachte stelden, 

(nog) geen redelijk vermoeden van schuld bestond ter zake van het aanwezig 

hebben van verboden spullen in het algemeen of van overtredingen van de 

Opiumwet, omdat deze opsporingsambtenaren niet meer hadden geconstateerd 

dan dat de verdachte zich zonder redelijk doel ophield bij een portiek. De 

omstandigheid dat de opsporingsambtenaren de verdachte daarbij meenden te 

herkennen als een hun ambtshalve bekende drugsgebruiker of -dealer maakt dit 

niet anders.” 
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Hoorcollege 

Start van opsporing 

De opsporing begint met het ter kennis komen van het strafbare feit bij de politie. Dit kan op verschillende 

manieren. Zo kan er sprake zijn van aangifte van het slachtoffer, maar ook van ontdekking op heterdaad.  

Er zijn verschillende soorten opsporing: 

1. Reactieve opsporing: dit is de opsporing indien er sprake is van een verdenking. 

2. Proactieve opsporing: dit is opsporing die alleen gebruikt wordt bij misdrijven. Hier is een 

vroegverdenking voldoende. 

3. Opsporing naar terroristische misdrijven: als het gaat over het opsporen van terroristische 

misdrijven mag het gaan om aanwijzingen in plaats van een vroegverdenking. 

4. Repressieve controle zoals bijvoorbeeld artikel 163 WVW. Dit is niet gericht tot een bepaald 

persoon, zoals het controleren op een rijbewijs. Het kan goed voorkomen dat bij de controle een 

verdenking ontstaat waardoor er reactieve opsporing plaatsvindt. 

 

Verdachte: art. 27 Sv 

Of iemand een verdachte is voordat vervolging is aangevangen wordt bepaald door de materiële criteria 

van lid 1. 

De materiële criteria zijn: 

1. Het moet gaan om een bepaald persoon (individualiseerbaarheid); 

2. Uit feiten en omstandigheden een redelijk vermoeden van schuld voortvloeit  

objectiveerbaarheid; 

3. Het vermoeden van schuld moet gaan over het begaan van een strafbaar feit  

(concretiseerbaarheid). 

Deze drie vereisten moeten in concrete gevallen beoordeeld worden. Dit kan aan de hand van 

waarnemingen, maar ook op grond van ervaring van bijvoorbeeld opsporingsambtenaren. Bij HR scherpe 

voorwerpen was dit het geval. In dit arrest herkende een opsporingsambtenaar de verdachte en wist hij 

dat het een harddrugsgebruiker was zonder vaste woon- of verblijfplaats. Toen hij met een bromfiets 

liep, kregen de opsporingsambtenaren een redelijk vermoeden dat deze bromfiets niet van de bekende 

harddrugsgebruiker was maar misschien wel gestolen zou zijn. Dit was in dit arrest voldoende aanleiding 

om de man als verdachte te kwalificeren.  Intuïtie daarentegen is niet genoeg aangezien het subjectief is. 

Het belangrijkste van de feiten en omstandigheden waaruit enig vermoeden van schuld aan een strafbaar 

feit voortvloeit moet objectiveerbaar zijn. 

Jurisprudentie week 2 

HR Hollende Kleurling: In dit arrest zagen opsporingsambtenaren een kleurling hard lopen vanuit de 

richting van een café die als hotspot wordt gezien voor handelaren van verdovende middelen. Hierom 

hebben ze de kleurling staande gehouden. De vraag was hier of de ervaring van de 

opsporingsambtenaren een redelijk vermoeden van schuld aan een strafbaar feit voortvloeit. Hier werd 

geoordeeld dat dit naar objectieve maatstaven geen redelijk vermoeden van schuld met zich meebracht 

en dus was de hollende kleurling geen verdachte in de zin van artikel 27 Sv. 

HR Zeedijk: In dit arrest stond dezelfde vraag centraal: kon er op grond van politie-ervaring en bekendheid 

van de plek een redelijk vermoeden van schuld worden afgeleid?  
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De Hoge Raad geeft aan dat de verklaring van de opsporingsambtenaar over het feit dat hij al jaren actief 

was als politieman in die buurt en de geschetste situatie in dat gebied (buitenlandse witte mensen en 

zwarte mensen die samen waren en het feit dat de plek vaker gebruikt werd voor drugshandel) ervoor 

zorgde dat er wel sprake was van een objectiveerbaar vermoeden van schuld aan een strafbaar feit. In 

dit arrest werd er dus wel geoordeeld dat er een redelijk vermoeden van schuld aan een strafbaar feit 

kon worden afgeleid.  

Het verhoor 

Een verhoor is het door een opsporingsambtenaar gestelde vragen aan een als verdachte aangemerkt 

persoon die gaan over de betrokkenheid van de verdachte bij een strafbaar feit. 

Het doel van een verhoor is het achterhalen wat er precies is gebeurd en dus vast proberen te stellen of 

de verdachte iets met het strafbare feit te maken heeft. Daarnaast zou de verdachte ook meerdere 

strafbare feiten gepleegd kunnen hebben. Met het stellen van vragen proberen ze hier achter te komen. 

Zodra het verhoor plaatsvindt ontstaan er rechten voor de verdachte zoals onder ander zijn zwijgplicht. 

Hier moet op worden gewezen door de opsporingsambtenaren. Indien er een vraag gesteld is over het 

strafbare feit is het een verhoor en moet er gewezen worden op de rechten van de verdachte. Indien dit 

niet het geval is kunnen verklaringen niet toegelaten worden tot het bewijs. Een ander recht van een 

verdachte is het recht op een raadsman. Ook dit recht moet aan de verdachte medegedeeld worden 

artikel 28c Sv. Dit staat ook centraal in het Salduz arrest.  

Opsporingsbevoegdheden en dwangmiddelen 

Het doel van dwangmiddelen is het opzoeken van of het strafbare feit of de dader. In sommige gevallen 

kan het zelfs beide doelen betreffen. Dwangmiddelen zijn strafvorderlijke bevoegdheden waardoor 

daadwerkelijk een inbreuk gemaakt wordt op rechten en vrijheden. Dit gebeurt in deze situatie vaak 

tegen je zin. Indien je toestemming geeft hoeft er geen sprake te zijn van bijvoorbeeld een verdachte. 

Deze toestemming moet wel in vrijheid worden afgelegd. Denk hierbij aan politie die aan je deur komt 

en vraagt of ze even binnen kunnen komen.  

Dit mag geweigerd worden maar als er toestemming gegeven wordt kan er geen aanspraak gemaakt 

worden op artikel 12 Gw die dit bepaalde recht beschermt. 

In de meeste gevallen is er voor het gebruik van dwangmiddelen een verdenking nodig in de zin van 

artikel 27 Sv. 

In de wet is een bepaalde hoofdregel opgenomen. Hoe ingrijpender de bevoegdheid, des te hoger de 

bevoegde autoriteit en des te strikter de voorwaarden. Er is sprake van een oplopende schaal van 

bevoegde personen. De laagste is burger, daarna een opsporingsambtenaar, gevolgd door de hulpofficier 

van justitie en vervolgens een officier van justitie. Bij nog ingrijpendere bevoegdheden is de Rechter-

commissaris bevoegd en tot slot de raadkamer van de rechtbank.  

Voor het toepassen van de dwangmiddelen is er in de wet een structuur in de vorm van de vijf w’s: 

- Wat? Ziet op de bevoegdheid of de handeling. 

- Wie? Ziet op de bevoegde autoriteit. 

- Tegen wie of wat? Ziet op tegen wie het dwangmiddel wordt ingesteld, bijvoorbeeld de 

verdachte. 

- Waartoe? Ziet op het doel van het dwangmiddel 

- Wanneer? Ziet op wanneer het dwangmiddel mag worden gebruikt. Bijvoorbeeld nadere 

voorwaarden zoals een heterdaad. 
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Door het afgaan van de vijf w’s wordt de wetmatigheid van het dwangmiddel getoetst. Maar niet alleen 
dit moet getoetst worden, ook de rechtmatigheid wordt getoetst aan de beginselen van een goede 

procesorde. Deze zijn uitgewerkt in HR Braak bij binnentreden. 

Beginselen van goede procesorde: 

● Vertrouwensbeginsel: ziet er op dat er mag worden vertrouwd op mededelingen van politie en 

justitie. 

● Gelijkheidsbeginsel: de beslissing om te vervolgen moet in gelijke gevallen gelijk behandeld 

worden. 

● Beginsel van zuiverheid oogmerk: de bevoegdheden van opsporingsambtenaren mogen niet 

gebruikt worden voor hetgeen deze niet bedoeld zijn, détournement de pouvoir. 

● Subsidiariteit en proportionaliteit: houdt in dat er getoetst moet worden of het dwangmiddel 

noodzakelijk was en binnen proportie. 

 

Rechtsgevolgen indien niet voldaan is aan de vereisten  van wetmatigheid of rechtmatigheid zijn dat de 

straf verlaagd kan worden, dat hetgeen door verzuim verkregen niet mag bijdragen aan het bewijs van 

het tenlastegelegde feit of dat het openbaar ministerie niet ontvankelijk is, artikel 359a Sv. 

Er zijn een aantal dwangmiddelen die goed op een rijtje moeten worden gezet en waar de vijf w’s van 
toepassing zijn: 

1. Aanhouding op heterdaad artikel 53 Sv: Het doel is voorgeleiden aan de (hulp)officier van justitie 

a. Wat? Het aanhouden van de verdachte. 

b. Wie? Iedereen is bevoegd. 

c. Tegen wie? De verdachte. 

d. Waartoe? Het voorgeleiden aan een (hulp)officier van justitie 

e. Wanneer? Bij ontdekking heterdaad, artikel 128 Sv. Ook moet er getoetst worden aan de 

beginselen van een goede procesorde. 

2. Aanhouding buiten heterdaad artikel 54 Sv: 

a. Wat? Het aanhouden van de verdacht. 

b. Wie? 1. Iedere opsporingsambtenaar op bevel van officier van justitie, lid 1. 2. Hulp 

officier van justitie, indien het bevel niet kan worden afgewacht, lid 3. 3. Iedere 

opsporingsambtenaar indien bevel van zowel hulpofficier van justitie als officier van 

justitie niet kan worden afgewacht, lid 4. 

c. Tegen wie? De verdachte. 

d. Waartoe? Het voorgeleiden aan een (hulp)officier van justitie. 

e. Wanneer? Het moet gaan om een strafbaar feit waarvoor voorlopige hechtenis is 

toegelaten, artikel 67 lid 1 Sv. Ook moet er getoetst worden aan de beginselen van een 

goede procesorde. 

3. Inverzekeringstelling: 

a. Wat? Vrijheidsbeneming. Dit kan voor drie dagen en kan vervolgens verlengd worden 

met nog eens drie dagen, artikel 58 lid 2 Sv. 

b. Wie? De (hulp)officier van justitie voor wie de verdachte is voorgeleid of de aanhouding 

heeft verricht, artikel 57 lid 1 Sv. 

c. Tegen wie? De verdachte, artikel 57 lid 1 Sv. 

d. Waartoe? Het onderzoeksbelang, artikel 57 lid 1 Sv. 

e. Wanneer?  
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i. Strafbare feiten waar voorlopige hechtenis is toegelaten, artikel 57 lid 1 Sv. 

ii. Indien de verdachte moet worden na verhoort, artikel 58 lid 1 Sv. 

iii. Er moet een bevel van inverzekeringstelling gegeven zijn, artikel 59 Sv. 

iv. Rechterlijke controle: er moet getoetst worden door de rechter-commissaris 

binnen drie dagen en achttien uur na de aanhouding, artikel 59a lid 1 Sv. 

v. Ook moet er getoetst worden aan de beginselen van een goede procesorde. 

4. Binnentreding exclusief woningen: 

a. Wat? Het binnentreden van elke plaats met uitzondering van woningen zonder 

toestemming of voorbehouden plaatsen, artikel 55 lid 1 Sv. 

b. Wie? Iedereen is bevoegd, artikel 55 lid 1 Sv. 

c. Tegen wie? De verdachte, artikel 55 lid 1 Sv 

d. Waartoe? Om de verdachte aan te houden, artikel 55 lid 1 Sv. 

e. Wanneer?  

i. Bij een misdrijf, artikel 55 lid 1 Sv 

ii. Bij ontdekking van heterdaad, artikel 128 Sv. 

iii. Ook toetsen aan de beginselen van een goede procesorde. 

5. Binnentreding inclusief woningen: 

a. Wat? Het binnentreden van elke plaats inclusief woningen zonder toestemming, artikel 

55 lid 2 of artikel 96 lid 1 Sv. 

b. Wie? Opsporingsambtenaar, artikel 55 lid 2 of artikel 96 lid 1 Sv 

c. Tegen wie? De verdachte, artikel 55 lid 1 Sv 

d. Waartoe?  

i. Om de verdachte aan te houden, artikel 55 lid 1 Sv. 

ii. Ter inbeslagneming van voorwerpen, indien er sprake is van een heterdaad of 

een strafbaar feit waarvoor voorlopige hechtenis is toegelaten, artikel 96 lid 1 

Sv. 

e. Wanneer?  

i. Wanneer het gaat om een woning binnentreden zonder toestemming is het 

vereist dat er voorafgaand een schriftelijke machtiging is verkregen van de 

justitiële functionaris, Awbi. 

ii. Ook toetsen aan de beginselen van een goede procesorde. 
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Oefenvragen 

Vraag 1 

Karin wil haar man Henk vermoorden. Daartoe heeft zij het plan opgevat om, wanneer hij slaapt, twee 

ontblote stroomdraden om zijn beide grote tenen te binden en vervolgens de draden in de 

wandcontactdoos te steken. Henk krijgt hevige stroomstoten te verwerken en schreeuwt het uit van de 

pijn, maar hij sterft niet. Als Karin ziet dat haar plan mislukt is, trekt zij de stekker uit het contact en 

loopt de kamer uit. Henk doet aangifte en Karin moet terechtstaan wegens poging tot moord (art. 289 

Sr). Wat is juist? 

A. Karin is niet strafbaar, omdat zij een absoluut ondeugdelijk middel heeft gebruikt. 

B. Karin is niet strafbaar, omdat zij een relatief ondeugdelijk middel heeft gebruikt. 

C. Karin is niet strafbaar, omdat zij uit eigen beweging de uitvoering van zijn plan heeft gestaakt. 

D. Geen van de voorgaande alternatieven is juist. 

 

Vraag 2 

Een surveillerende politieagent krijgt de melding binnen dat een mank lopende man met zwart haar, 

een zware snor en een rood petje zojuist een fles sterke drank uit een slijterij heeft gestolen (art. 310 

Sr). Vrijwel direct hierna ziet hij, in de buurt van de slijterij, een man die aan het opgegeven 

signalement voldoet. Hij houdt de man aan en fouilleert hem. De fles drank vindt hij echter niet. Wat is 

juist? 

A. De aanhouding is onrechtmatig geweest, omdat de man niet als verdachte had mogen worden 

aangemerkt. 

B.    De aanhouding is onrechtmatig geweest, omdat de komst van een (hulp)officier van justitie had 

moeten worden afgewacht. 

C. De fouillering is onrechtmatig geweest, omdat de man de gestolen fles drank niet bij zich had. 

D. De fouillering is rechtmatig geweest. 

 

Vraag 3 

Bij de politie komt een betrouwbare tip binnen dat een aantal kostbare schilderijen, die bij een 

Amsterdams veilinghuis zijn gestolen (art. 310 Sr), al drie maanden opgeslagen ligt in een loods. De 

hulpofficier van justitie besluit, met een viertal politieagenten, een kijkje te gaan nemen in de loods. 

Nadat de politie zich de toegang tot de loods heeft verschaft door het forceren van een deur, wordt de 

loods grondig doorzocht. De gestolen schilderijen worden uiteindelijk aangetroffen in een verborgen 

ruimte achter een gedeeltelijk door de politie verwijderde ‘blinde’ muur en in beslag genomen. 
Waarom was deze ‘zoekactie’ onrechtmatig? 

A. De hulpofficier van justitie had zich moeten legitimeren en het doel van het binnentreden 

moeten melden. 

B. De hulpofficier van justitie was niet voorzien van een machtiging tot binnentreden. 

C. De hulpofficier van justitie was niet voorzien van een machtiging tot doorzoeking van de 

rechter-commissaris. 

D De hulpofficier van justitie had de komst van de officier van justitie moeten afwachten. 
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Antwoorden oefenvragen 

Antwoord 1 

Het juiste antwoord is D.  

Het gebruikte middel is ondeugdelijk. Marie is niet om het leven gekomen, terwijl de poging wel is 

voltooid. De casus vermeldt dat de stroomstoten in potentie dodelijk zijn. Dat betekent dat er sprake is 

van een relatief ondeugdelijk middel. Een poging met een relatief ondeugdelijk middel is in beginsel 

strafbaar. (Grondtrekken p. 101-102) Dat kan anders zijn wanneer er sprake is van vrijwillige terugtred 

(art. 46b Sr). Daarvan is i.c. echter geen sprake, omdat Jan slechts is gestopt met zijn poging omdat hij 

zag dat het middel niet tot het beoogde gevolg leidde. Dat is een nieuwe externe omstandigheid. 

(Grondtrekken p. 106- 108) Jan is dus strafbaar.  

 

Antwoord 2 

Het juiste antwoord is D. De fouillering heeft als doel de fles in beslag te nemen. Dat mag een 

opsporingsambtenaar op grond van artikel 95 lid 2 jo. 56 lid 4 Sv (Grondtrekken, p. 179-180).  

 

Antwoord 3 

Het juiste antwoord is D. Het doel van het binnengaan is inbeslagneming. De loods is achtereenvolgens 

betreden (art. 96 Sr) en doorzocht. Er is sprake van een doorzoeking, omdat een muur gedeeltelijk is 

verwijderd. Het betreft geen woning of kantoor van verschoningsgerechtigde en evenmin een 

vervoermiddel. Dat betekent dat artikel 96c Sv van toepassing is. Volgens deze bepaling is de officier 

van justitie de eerst aangewezene om de doorzoeking uit te voeren. Volgens lid 2 mag de hulpofficier 

van justitie de doorzoeking ook uitvoeren, maar alleen als het optreden van de officier niet kan 

afgewacht en de doorzoeking dringend noodzakelijk is. Uit de casus blijkt niet dat de doorzoeking 

dringend noodzakelijk is. De schilderijen liggen immers al drie maanden in de loods. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Slim Academy arrestenoverzicht week 2 | Inleiding Strafrecht (2021-2022) 

 

52 

Arrestenoverzicht 

Hof Amsterdam 21 november 1977 (Hollende kleurling) 

Casus 

Een kleurling rent tussen drie en vier uur ’s nachts uit het café Caribbean Nights, dat bij de politie bekend 
stond als een verzamelplaats voor handelaren en gebruikers van drugs. Deze omstandigheden werden 

door een politieagent en een marechaussee als verdacht aangemerkt en de persoon werd staande 

gehouden (art. 52 Sv) en gefouilleerd (art. 56 Sv). Bij het fouilleren hield de verdachte zijn linkerhand in 

zijn jaszak en toen hem verzocht werd zijn linkerhand uit zijn jaszak te halen, weigerde hij dit. De 

politieagenten besloten toen de verdachte mee te nemen naar het politiebureau. De verdachte heeft 

zich hiertegen met geweld verzet. Hierop volgde een schermutseling waarbij de ‘verdachte’ zijn hand uit 
zijn jaszak haalde en een pakje met heroïne liet vallen. Dit pakje werd door de politie beschouwd als 

bewijsmiddel. De verdachte werd vervolgens wederspannigheid bij de arrestatie ten laste gelegd (art. 

180 Sr) en het bezit van heroïne (Opiumwet). 

 

Rechtsvraag 

Om als verdachte aangemerkt te kunnen worden, is een redelijk vermoeden van schuld aan een strafbaar 

feit nodig. Was er in casu een redelijk vermoeden van schuld aan een strafbaar feit? 

 

Hof 

Wanneer een man hard lopend uit de richting van een bij de politie bekende verzamelplaats van 

handelaren en gebruikers van verdovende middelen komt, is dit volgens het Hof van Amsterdam geen 

redelijk vermoeden van schuld aan enig strafbaar feit. Bovendien wordt niet voldaan aan de ernstige 

bezwaren die zijn vereist voor fouillering van de ‘verdachte’. Dit werd niet anders toen de verdachte zijn 
linkerhand niet uit zijn jaszak wilde halen. De opsporingsambtenaren waren dus niet werkzaam in de 

rechtmatige uitoefening van hun bediening. Hieruit volgt dat de verdachte moet worden vrijgesproken 

van wederspannigheid. Bovendien is het bewijsmiddel (de wikkel met heroïne die de ‘verdachte’ in zijn 
jaszak verborgen hield) op onrechtmatige wijze verkregen. En kan dus niet als bewijs worden gebruikt. 

Aangezien andere bewijsmiddelen ontbreken (art. 338 Sv), wordt de ‘verdachte’ vrijgesproken van beide 
ten laste gelegde feiten. 

 

HR 29 september 1981 (Plastic boodschappentasje) 

Casus 

Een bekende van de politie loopt met twee plastic tassen. De politie komt naar hem toe en stelt hem 

twee vragen, met betrekking op wat er in de tassen zit, namelijk boeken, en waar hij de boeken heeft 

gekocht. Echter is er geen mededeling gedaan dat er zwijgrecht (cautie) is voor de verdachte.  

 

Rechtsvraag 

Had de politie cautie moeten geven? 

 

Hoge Raad 

Uit de feiten blijkt niet dat de politie de verdachte ten tijde van de vragen al als verdachte had aangemerkt 

(r.o. 6.2.2). Pas na de bekentenis werd hij aangemerkt als verdachte (r.o. 6.2.3). En dus is er geen sprake 

van cautieverzuim. De Hoge Raad verwerpt het beroep.  
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HR 6 december 1983 (Zeedijk)  

Casus 

Twee agenten zien twee witte mannen praten met een aantal zwarte mannen op de Zeedijk-Damrak. De 

Zeedijk blijkt uit jarenlange ervaring van de hoofdagent en bekendheid ter plekke een omgeving te zijn 

waar vaak drugs verhandeld wordt. Wanneer de zwarte mannen de hoofdagent in gezelschap van de 

andere agent zien naderen, rennen ze hard weg. Daarop worden de zwarte mannen aangehouden op 

verdenking van overtreding van de Opiumwet. Hun auto wordt onderzocht en bij dit onderzoek wordt 

een plastic tas gevonden met daarin een zakje met heroïne.   

 

Rechtsvraag 

Kan een redelijk vermoeden van schuld in de zin van artikel 27 Sv. berusten op een feit van algemene 

bekendheid?  

 

Hof 

Het hof is van mening dat de politieagenten, gelet op hun politie-ervaring en bekendheid ter plekke een 

redelijk vermoeden van schuld kunnen hebben ( r.o. 5.2). Ook is van belang dat er pas een aanhouding 

heeft plaatsgevonden nadat de mannen zijn weggerend (r.o. 5.5).  

 

Hoge Raad 

De Hoge Raad verwerpt het beroep. 

 

HR 12 juni 2012 (Scherpe voorwerpen)   

Casus 

Twee agenten zagen de verdachte met een bromfiets in de hand over het trottoir lopen. Een van de 

agenten herkende de verdachte als een dakloze harddrugsgebruiker. De agenten hebben de verdachte 

daarna aangesproken. Hij verklaarde dat de bromfiets van een vriend was. De agenten kregen van de 

meldkamer echter te horen dat de bromfiets gestolen was. De verdachte is daarop aangehouden ter zake 

van heling. De politie vroeg voorafgaand aan een veiligheidsfouillering of de verdachte scherpe 

voorwerpen bij zich had. De verdachte overhandigd twee messen. Op de vraag van de politie waarvoor 

hij deze messen bij zich had antwoord hij dat hij ze heeft om zich te verdedigen. 

 

Rechtsvraag 

Had er opnieuw cautie moeten worden gegeven, omdat het nu gaat om een strafbaar feit uit de wet 

wapen en munitie?  

 

Hof 

De verdachte dient in de gelegenheid te worden gesteld een raadsman te plegen voorafgaand aan het 

eerste verhoor door de politie over zijn betrokkenheid bij het strafbare feit. Echter, de aan de 

veiligheidsfouillering voorafgaande vraag of hij scherpe voorwerpen bij zich had is een vraag die niet ziet 

op de betrokkenheid van de verdachte bij het strafbare feit, maar op de veiligheid van personen. De door 

de verdachte afgelegde verklaring kan dus niet worden gelijkgesteld met een verklaring afgelegd tijdens 

een eerste verhoor. (r.o. 2.2.3) 

 

Hoge Raad 

De Hoge Raad vernietigt de uitspraak van het Hof. Het oordeel van het Hof is onjuist voor zover het stelt 

dat de verdachte alleen het recht heeft om een raadsman te raadplegen voor het verhoor ten aanzien 
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van het specifieke strafbare feit waarvoor de verdachte is aangehouden. Volgens de Hoge Raad is het 

oordeel bovendien niet zonder meer begrijpelijk, omdat de vraag van de agent aan de verdachte waarom 

hij deze voorwerpen bij zich had, moeilijk anders kan worden verstaan dan als een vraag betreffende de 

betrokkenheid van de verdachte bij een strafbaar feit op grond van de wet wapens en munitie (r.o. 2.5). 

 

HR 15 juni 2021 (Aanwezig hebben van cocaïne) 

Casus 

Een getinte man stond bij een met een bril bij een portiek. Twee opsporingsambtenaren herkenden hem 

als een bekend drugsdealer. Ze vroegen aan de man of hij spullen had die hij niet bij zich mocht hebben 

of verdovende middelen. De man gaf aan dat hij middelen voor eigen gebruik bij zich had. De 

opsporingsambtenaren vorderden de uitlevering van de drugs en fouilleerde hem. Naast de drugs waren 

er geen geen verboden spullen aangetroffen. 

Rechtsvraag 

Was er sprake van een redelijk vermoeden van schuld? En hadden de opsporingsambtenaren de 

mededeling (cautie, art. 29 lid 2 Sv) aan de verdachte moeten doen dat hij het recht had tot zwijgen toen 

ze de vragen stelden? 

 

Het Hof 

De opsporingsambtenaren hadden de man alleen bij een portiek zien staan en hadden nog geen 

vermoeden van schuld. Doordat ze nog geen vermoeden hadden van het feit dat hij daadwerkelijk drugs 

bij zich had hadden de vragen hier geen betrekking op. De opsporingsambtenaren hoefden dus niet cautie 

geven aan de verdachte. Daarnaast wordt nog extra benadrukt dat het feit dat de drugsdealer bekend 

was bij de opsporingsambtenaren niet ertoe doet.  

Hoge Raad 

De Hoge Raad gaat mee met het Hof. 
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Week 1 (Werkgroep & Workshop) 
 

Wat moet je lezen? 

• W.H.M. Reehuis, Zwaartepunten van het vermogensrecht, Deventer: Kluwer 2020 (hierna: 

Reehuis):  

o Hoofdstuk 1: Inleiding; 

o Hoofdstuk 13: Verbintenis en verbintenissenrecht;   

o Hoofdstuk 14: De bronnen van verbintenissen;  

o Hoofdstuk 24: Natuurlijke verbintenis.   

 

• J. Tigchelaar, Grondslagen van het recht: vaardigheden, Den Haag: BJU 2018 (hierna: 

Tigchelaar): hoofdstuk 3 par. 1 t/m 2.1 (p. 33-55). 

 

• W.D.H. Asser, ‘Rechtsgeschiedenis zei u? Eh…hoezo?’, Groninger Opmerkingen en 

Mededelingen XI (1994), p. 1-11 (reader). 

 

• B. van Klink & A. Broekers-Knol, ‘De vergeten kunst van het arrest-lezen’, Ars Aequi 2015, 

afl. 9, p. 723-728 (reader). 

 

Jurisprudentie 

• HR 30 januari 1959, NJ 1959/548 (Quint/Te Poel).  

• HR 12 maart 1926, NJ 1926/777 (Goudse bouwmeester).  
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Onderwerp 1: Inleiding vermogensrecht 

Het privaatrecht (ook wel burgerlijk recht genoemd) is het geheel van de regels voor de onderlinge 

verhoudingen tussen personen – met name het personen- en familierecht en vermogensrecht. Het 

privaatrecht is onder te verdelen in het materiële privaatrecht en het formele privaatrecht.  

• Het materiële privaatrecht geeft regels over rechten en plichten.  

• Het formele privaatrecht regelt de wijze waarop burgers jegens elkaar rechten kunnen handhaven 

met werking van de rechterlijke instanties.  

 

Het materiële privaatrecht is weer te onderscheiden in het personenrecht en het vermogensrecht.  

• Het personenrecht regelt onder meer het personen- en familierecht (Boek 1 BW) en het 

rechtspersonenrecht (Boek 2 BW). Bij personen- en familierecht moet je denken aan huwelijken, 

kinderen, adoptie, scheidingen, etc. Bij rechtspersonenrecht moet je denken aan het recht omtrent 

naamloze vennootschappen (nv), besloten vennootschappen (bv), stichtingen, verenigingen, etc.  

• Het vermogensrecht omvat alle regels met betrekking tot de subjectieve rechten en plichten die 

onderdeel van een vermogen kunnen vormen. Dit zijn rechten en plichten die tot het vermogen van 

een (rechts)persoon kunnen behoren. De meeste vermogensrechten zijn te herkennen doordat je ze 

kunt overdragen aan een ander. Denk daarbij aan eigendomsrechten op zaken, zoals je fiets, je laptop, 

je telefoon. Maar ook intellectueel eigendomsrechten zijn vermogensrechten, bijvoorbeeld het 

auteursrecht van BOEQ op de studiehulp van BOEQ.  

 

Het vermogensrecht is weer te onderscheiden in twee soorten ‘rechtsgebieden’. Er wordt in de literatuur 
een onderscheid gemaakt tussen rechten met betrekking tot goederen (goederenrecht) en rechten met 

betrekking tot personen (verbintenissenrecht). 

• Goederenrecht: De rechten met betrekking tot goederen worden beheerst door het goederenrecht. Dit 

zijn de rechten die men kan hebben over een bepaald ‘goed’. Goederen zijn alle zaken en alle 

vermogensrechten (art. 3:1 BW). Het goederenrecht gaat bijvoorbeeld over het eigendomsrecht van 

een huis. Het goederenrecht wordt uitgelegd in het vak Inleiding Privaatrecht II: Goederenrecht.  

• Verbintenissenrecht: De rechten met betrekking tot personen worden beheerst door het 

verbintenissenrecht. Het verbintenissenrecht gaat over de rechten die een rechthebbende heeft 

waarmee hij aanspraak kan maken op een bepaalde prestatie van een ander. Denk daarbij aan het recht 

op betaling op grond van een overeenkomst, bijvoorbeeld bij een supermarkt. De supermarkt heeft 

recht op betaling van boodschappen en jij hebt recht op de boodschappen. Het algemeen deel wordt 

geregeld in Boek 6 BW, met als opschrift: ‘Algemeen gedeelte van het verbintenissenrecht’.  
Het vak Inleiding Privaatrecht I: Verbintenissenrecht gaat, zoals de titel al vermeld, over het 

verbintenissenrecht. Het gaat dus over de rechten die iemand kan hebben op een prestatie van een ander. 

In dit vak staat de ‘overeenkomst’ centraal. We gaan het veel hebben over de overeenkomst, waarbij er 
rechten en plichten ontstaan voor beide partijen.  

 

Vindplaats: W.H.M. Reehuis, Zwaartepunten van het vermogensrecht, Deventer: Kluwer 2020 (hierna: 
Brahn/Reehuis), p. 1-7.  
 

Onderwerp 2: De verbintenis  

De term ‘verbintenis’ ziet op de rechtsverhouding tussen twee personen op grond waarvan de één een 
vordering heeft tegenover de ander en die ander een verplichting (schuld) heeft tegenover de eerste.  

 

Wat is een verbintenis? 

Een verbintenis is een vermogensrechtelijke verhouding tussen twee partijen krachtens welke de één (de 

‘schuldeiser’ of ‘crediteur’) is gerechtigd tot een prestatie die de ander (de ‘schuldenaar’ of ‘debiteur’) 
verplicht is ten opzichte van hem te verrichten.  
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Uit deze definitie volgen meerdere kenmerken:  

• Kenmerkend voor een verbintenis is dat een persoon een recht heeft op een door een andere persoon 

te verrichten prestatie, terwijl die ander tegenover de eerste verplicht is tot het verrichten van die 

prestatie. Aan de ene kant heeft de schuldeiser dus een vorderingsrecht en de schuldenaar een schuld.  

• Ook kenmerkend van een verbintenis is dat zij vermogensrechtelijk van aard is.  

 

De verbintenis kent drie elementen:  

1. Kern: aan de actieve kant staat het vorderingsrecht van de schuldeiser en aan de passieve kant staat 

de schuld van de schuldenaar.  

2. Veroordelingsmogelijkheid: De wet staat de schuldeiser toe om zijn schuldenaar voor de rechter te 

dagen om de schuldenaar te dwingen tot het verrichten van de prestatie (art. 3:296 lid 1 BW). Ook 

heeft de schuldeiser de mogelijkheid om de schuldenaar voor de rechter te dagen voor zijn geleden 

schade. De schuldeiser kan een rechtsvordering instellen. De schuldenaar is aansprakelijk.  

3. Executiemogelijkheid: De schuldeiser kan doormiddel van de rechtsvordering het vonnis van de 

rechter ten uitvoer leggen (ook wel executeren genoemd). De schuldeiser komt dus een executierecht 

toe. De schuldeiser kan bijvoorbeeld beslag leggen op het vermogen van de schuldenaar. De 

schuldenaar is uitwinbaar.  

 

Schematisch ziet dat er zo uit:  

 Actieve kant  

(schuldeiser)  

Passieve kant  

(schuldenaar) 

Kern Vorderingsrecht Schuld 

Veroordelingsmogelijkheid Rechtsvordering Aansprakelijkheid 

Executiemogelijkheid Executierecht Uitwinbaar 

 

Vindplaats: Brahn/Reehuis, p. 197-201  

 

Onderwerp 3: Bronnen van verbintenissen  

Nu je bekend bent met het begrip ‘verbintenis’, is de vervolgvraag: hoe ontstaat een verbintenis dan?  
 

De wettelijke regeling van de bronnen van een verbintenis 

Artikel 6:1 BW 

Verbintenissen kunnen slechts ontstaan, indien dit uit de wet voortvloeit. 

 

Art. 6:1 BW bepaalt dat verbintenissen slecht kunnen ontstaan, indien dit uit de wet voortvloeit. Er zijn 

drie manieren waarop uit de wet kan voortvloeien dat een bepaald feit een verbintenis doet ontstaan:  

1. De wet wijst rechtstreeks feiten aan als bron van verbintenissen.  

2. De wet wijst via het ongeschreven recht bepaalde feiten aan als bronnen van verbintenissen.  

3. De wet wijst geen directe bron aan. Het feit doet echter toch een verbintenis ontstaan, omdat dit past 

in het stelsel van de wet en aansluit bij de in de wet geregelde gevallen.  

 

Ad 1: De wet wijst rechtstreeks feiten aan als bron van verbintenissen 

De belangrijkste groep van bronnen van verbintenissen die de wet aanwijst, zijn de ‘overeenkomst’ en de 

‘onrechtmatige daad’.  
 

Overeenkomst 

Art. 6:213 lid 1 BW 

Een overeenkomst in de zin van deze titel is een meerzijdige rechtshandeling, waarbij een of meer partijen 

jegens een of meer andere een verbintenis aangaan. 
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De wet wijst hier dus een mogelijkheid aan, waarbij een of meer verbintenissen kunnen ontstaan. Er zal 

later nog uitgelegd wat een overeenkomst precies inhoudt.  

 

Onrechtmatige daad 

Art. 6:162 lid 1 BW 

Hij die jegens een ander een onrechtmatige daad pleegt, welke hem kan worden toegerekend, is verplicht 

de schade die de ander dientengevolge lijdt, te vergoeden. 

 

Hier gebruikt de wetgever niet letterlijk het woord ‘verbintenis’, maar koppelt de wet aan het plegen van 
een onrechtmatige daad de verplichting tot het betalen van de schade, met andere woorden: een verbintenis 

tot schadevergoeding. Ook uit Boek 6 Titel 4 BW blijkt dat de overeenkomst en de onrechtmatige daad 

bronnen van verbintenissen zijn. De titel luidt: “Verbintenissen uit andere bron dan onrechtmatige daad 

of overeenkomst.” Er zal later nog worden uitgelegd wat een onrechtmatige daad precies inhoudt.  

 

Ad 2: De wet wijst via het ongeschreven recht bepaalde feiten aan als bronnen van verbintenissen  

In sommige gevallen verwijst de wet naar het ongeschreven recht. In die gevallen kunnen er dus 

verbintenissen ontstaan door ongeschreven recht. Art. 6:162 lid 2 BW noemt bijvoorbeeld als een 

onrechtmatige daad ‘een doen of nalaten in strijd met hetgeen volgens ongeschreven recht in het 

maatschappelijk verkeer betaamt’. De verbintenis die ontstaat of zal ontstaan vloeit voort uit het 
ongeschreven recht.  

 

Ad 3: Passend in het stelsel van de wet 

Een verbintenis kan ook ontstaan indien het past in het systeem van de wet en aansluit bij de in de wet 

geregelde gevallen. Deze regel wordt tot uitdrukking gebracht in het woord ‘voortvloeit’ in art. 6:1 BW. 
Deze ruime uitleg van bronnen van verbintenissen vindt zijn grondslag in het arrest HR Quint/Te Poel (zie 

arrestanalyse).  

 

Vindplaats: Brahn/Reehuis, p. 212-214.  

 

Rechtsregel, rechtsfeit en rechtsgevolg  

Om het verbintenissenrecht te begrijpen, is het nodig om het onderscheid te weten tussen een rechtsregel, 

een rechtsfeit en een rechtsgevolg.  

 

 
 

In het kort kunnen we de volgende definities opstellen:  

• Rechtsregel: een regel uit het objectieve recht. 

o Bijvoorbeeld: art. 6:217 BW. Deze rechtsregel bepaalt dat een overeenkomst tot stand komt 

door een aanbod en de aanvaarding daarvan.  

• Rechtsfeit: een rechtsfeit is een feit waaraan het objectieve recht een rechtsgevolg koppelt.  

o Bijvoorbeeld: aanbod en aanvaarding. Het objectieve recht koppelt namelijk een rechtsgevolg 

aan dit feit.  

• Rechtsgevolg: het gevolg dat door het recht aan bepaalde feiten of handelingen wordt verbonden.  

o Bijvoorbeeld: het ontstaan van verbintenissen. Wanneer er sprake is van aanbod en 

aanvaarding is er volgens art. 6:217 BW sprake van een overeenkomst. Het rechtsgevolg is 

dat er verbintenissen ontstaan.  

 

Rechtsregel Rechtsfeit Rechtsgevolg
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De begrippen verhouden zich als volgt tot elkaar: De rechtsregel bepaalt dat een bepaalde gebeurtenis een 

rechtsfeit is. Hierdoor komt het rechtsgevolg tot stand.  

 

1. Voorbeeld overeenkomst ex art. 6:217 BW:  

• Art. 6:217 BW is een rechtsregel. Volgens deze rechtsregel ontstaat er een  overeenkomst wanneer er 

sprake is aanbod en de aanvaarding daarvan.  

• Stel dat A een aanbod doet aan B en B aanvaardt dit aanbod. Er is dan sprake van een rechtsfeit, omdat 

het objectieve recht een rechtsgevolg koppelt aan dit feit.   

• Het rechtsgevolg is dat er een overeenkomst is ontstaan waaruit verbintenissen voortvloeien.  

 

2. Voorbeeld onrechtmatige daad ex art. 6:162 BW: 

• Art. 6:162 lid 1 BW is een rechtsregel. Krachtens deze rechtsregel is degene die tegenover een ander 

een onrechtmatige daad pleegt, welke hem kan worden toegerekend, verplicht de schade te vergoeden 

die de ander dientengevolge leidt. Het is de wet die aan het plegen van een onrechtmatige daad een 

rechtsgevolg toekent.  

• Stel dat A de laptop van B voor de lol kapot gooit. Dit is aan te merken als een onrechtmatige daad. 

Het plegen van dit feit is aan te merken als een rechtsfeit, omdat het objectieve recht een rechtsgevolg 

koppelt aan dit feit.  

• Het rechtsgevolg is namelijk dat er een verplichting voor A ontstaat tot het betalen van 

schadevergoeding, met andere woorden een verbintenis tot schadevergoeding.  

 

3. Voorbeeld rechtmatige daad ex art. 6:203 BW: 

• Art. 6:203 BW is een rechtsregel. Deze rechtsregel bepaalt dat degene die een ander zonder rechtsgrond 

een goed heeft gegeven, is gerechtigd dit van de ontvanger als onverschuldigd betaald terug te 

vorderen.  

• Stel dat A per ongeluk €1000,00 op de rekening van B heeft gestort, zonder dat daar een rechtsgrond 

voor was. Dit is een rechtsfeit, omdat het objectieve recht een rechtsgevolg koppelt aan dit feit.  

• Het rechtsgevolg is dat er een vordering ontstaat voor A tot het terugvorderen van het onverschuldigd 

betaalde.   

 

Vindplaats: Brahn/Reehuis, p. 203-205; 209-214 

 

Onderwerp 4: Rechtsfeit - De ‘rechtshandeling’  
Een rechtshandeling maakt deel uit van de categorie rechtsfeit. Een rechtshandeling is gericht op het tot 

stand brengen van een rechtsgevolg. Het moet daarbij wel gaan om een rechtsgevolg dat het objectieve 

recht toestaat. Daarnaast moet zijn voldaan aan eventuele door het objectieve recht aan de betreffende 

rechtshandeling gestelde vereisten. Het kenmerkende aspect van een rechtshandeling is de wil dat het 

rechtsgevolg intreedt.  

 

Let op: een rechtshandeling is niet beperkt tot het in leven roepen van verbintenissen. Een rechtshandeling 

kan ook andere rechtsgevolgen in het leven roepen. Denk bijv. aan een huwelijkssluiting. De 

huwelijkssluiting brengt rechtsgevolgen tot stand op het gebied van personen- en familierecht, maar deze 

rechtsgevolgen worden niet aangemerkt als ‘verbintenis’.  
 

De rechtshandeling wordt geregeld in titel 3.2 BW. De wet geeft geen definitie voor het begrip 

‘rechtshandeling’ maar de wet geeft wel de vereisten voor een rechtshandeling. Art. 3:33 BW bepaalt wat 

voor een rechtshandeling nodig is:  
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Art. 3:33 BW 

Een rechtshandeling vereist een op een rechtsgevolg gerichte wil die zich door een verklaring heeft 
geopenbaard. 
 

Hieruit volgt dat voor een rechtshandeling nodig is:  

• Wil: Een op een rechtsgevolg gerichte wil. Hiermee wordt de subjectieve wil bedoeld van de 

handelende persoon. Deze dient gericht te zijn op het intreden van een of meer bepaalde 

rechtsgevolgen.  

• Verklaring: Aan een zuiver interne wil wordt in ons rechtssysteem geen waarde toegekend. De wil 

moet in een ermee corresponderende verklaring zijn neergelegd. Deze verklaring kan een 

uitdrukkelijke of een stilzwijgende verklaring zijn. Als regel zijn er geen vormvereisten voor een 

verklaring (zie art. 3:37 BW). Een voorbeeld van een verklaring is een brief die is ondertekend door 

iemand, of iets wat jij tegen iemand hebt gezegd.  

 

Dit is een heel belangrijk leerstuk en vormt de basis van het verbintenissenrecht. Als je denkt aan een 

rechtshandeling, denk dan aan de wil en verklaring. Zonder een wil is er in beginsel geen rechtshandeling 

(hier gaan we volgende week dieper op in). Zonder een verklaring is er in beginsel geen rechtshandeling.  

 

Meerzijdige en eenzijdige rechtshandelingen 

Binnen de rechtshandeling kan men een onderscheid maken tussen de ‘meerzijdige rechtshandelingen’ en 
de ‘eenzijdige rechtshandelingen’.  
• Een meerzijdige rechtshandeling vereist de samenwerking van twee of meerdere personen.  

Denk bijvoorbeeld aan de overeenkomst. Er zijn minstens twee partijen nodig voor het tot stand komen 

van een overeenkomst. Iemand moet een aanbod doen en iemand moet dat aanbod aanvaarden. Je kunt 

niet in je eentje een overeenkomst sluiten. De wet geeft in dit voorbeeld aan dat de overeenkomst een 

meerzijdige rechtshandeling is – zie art. 6:213 BW.  

o Dus wanneer je gaat kijken naar de vereisten van de rechtshandeling, dien je te kijken naar 

minstens twee partijen. Bij een overeenkomst moet dus (1) degene die het aanbod doet hiertoe 

de wil hebben en dit hebben verklaard en (2) degene die het aanbod aanvaardt moet hiertoe de 

wil hebben en moet zijn wil hebben verklaard.  

 

• Een eenzijdige rechtshandeling wordt door één persoon tot stand gebracht. Denk bijvoorbeeld het 

opmaken van een testament bij de notaris.  

o Als je gaat kijken naar de vereisten van de rechtshandeling, dient slechts één persoon te 

voldoen aan de vereisten van de rechtshandeling. De rechtshandeling wordt slechts verricht 

door één persoon. Een testament wordt opgemaakt door één persoon (zie art. 4:42 BW).  

 

Onderwerp 5: Andere rechtsfeiten  

Een rechtsfeit is een feit waaraan het objectieve recht een rechtsgevolg koppelt. Zoals we net hebben 

gezien, is een rechtshandeling een rechtsfeit. Kenmerkend voor het rechtsfeit ‘rechtshandeling’, is dat de 
handeling is gericht op het tot stand brengen van een rechtsgevolg (art. 3:33 BW): het rechtsgevolg was 

beoogd door de handelende persoon. Er kunnen echter ook rechtsgevolgen plaatsvinden zonder dat men 

was gericht op het tot stand brengen van een rechtsgevolg. In sommige gevallen treedt het rechtsgevolg in, 

onafhankelijk of het rechtsgevolg was beoogd of niet. Dit is bijvoorbeeld het geval bij de onrechtmatige 

daad.  

 

Onrechtmatige daad 

Heel kort: Het aansprakelijkheidsrecht stelt het slachtoffer in staat om, indien aan bepaalde voorwaarden 

is voldaan, zijn schade te verhalen op de veroorzaker daarvan. Een van de manieren is om de veroorzaker 
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aansprakelijk te stellen op grond van de onrechtmatige daad (art. 6:162 BW). In dat geval heeft iemand 

onrechtmatig gehandeld jegens een slachtoffer, waardoor het slachtoffer schade heeft welke hij wil 

verhalen op de dader. Een simpel voorbeeld is wanneer iemand een steen door een ruit heeft gegooid. De 

huiseigenaar wil zijn schade, €500 voor een nieuw raam, verhalen op degene die de steen heeft geworpen.  

 

Een onrechtmatige daad is geen rechtshandeling. Voor een rechtshandeling is nodig dat de persoon het 

rechtsgevolg heeft beoogd (art. 3:33 BW). Voor het intreden van een onrechtmatige daad is niet vereist 

dat de dader het rechtsgevolg heeft beoogd. Dat is ook te verklaren: stel dat het plegen van een 

onrechtmatige daad een rechtshandeling was, en de pleger van de onrechtmatige daad had het rechtsgevolg 

– het betalen van schadevergoeding – niet beoogd, dan was er geen rechtsgevolg tot stand gekomen. De 

verbintenis tot betaling van schadevergoeding ontstaat van rechtswege, dus zonder dat de handelende 

persoon zijn wil daarop hoeft te hebben gericht, of geuit.  

 

Rechtmatige daad 

Er zijn ook rechtsfeiten die bestaan uit gedragingen van mensen die rechtsgevolgen met zich meebrengen, 

zonder dat de wil van de handelende persoon daarvoor vereist is, en ook zonder het feit er sprake dient te 

zijn van een onrechtmatige gedraging. Dit zijn de rechtmatige daden. Denk bijvoorbeeld terug aan het 

voorbeeld van art. 6:203 BW: onverschuldigde betaling. Wanneer iemand per ongeluk geld op jouw 

rekening stort, omdat hij zich heeft vergist in het rekeningnummer, dan ontstaat er een verplichting tot 

teruggave van het onverschuldigd betaalde ex art. 6:203 BW. De onverschuldigde betaling is daarmee een 

rechtsfeit: er ontstaat een rechtsgevolg, namelijk de verplichting tot het terug betalen. In dit geval is er 

geen rechtshandeling: er is geen wil van de persoon die verkeerd geld overmaakte. Er is ook geen 

onrechtmatige daad: er is geen sprake van een onrechtmatige gedraging. In dat geval spreken we van de 

rechtmatige daad.  

 

Bloot rechtsfeit 

Een bloot rechtsfeit is een rechtsfeit dat niet bestaat uit een gedraging van één of meer personen, maar waar 

het objectieve recht wel een rechtsgevolg aan koppelt. Bijvoorbeeld: Uit art. 1:234 lid 1 BW volgt dat een 

minderjarige alleen handelingsbekwaam is, als hij handelt met toestemming van zijn wettelijk 

vertegenwoordiger. Als de persoon achttien wordt, maakt dit hem van rechtswege handelingsbekwaam. 

Dit is echter geen gedraging van een persoon.  

 

 

Schematisch ziet dat er als volgt uit:  
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Rechtshandeling 
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Als je dit schema begrijpt, dan snap je de werking van de rechtsfeiten.  

 

Vindplaats: Brahn/Reehuis, p. 205-212 

 

Onderwerp 5: De natuurlijke verbintenis  

Art. 6:3 BW 

Lid 1 

Een natuurlijke verbintenis is een rechtens niet- afdwingbare verbintenis. 

 

Lid 2 

Een natuurlijke verbintenis bestaat: 

a. wanneer de wet of een rechtshandeling aan een verbintenis de afdwingbaarheid onthoudt; 

b. wanneer iemand jegens een ander een dringende morele verplichting heeft van zodanige aard dat 

naleving daarvan, ofschoon rechtens niet afdwingbaar, naar maatschappelijke opvattingen als 

voldoening van een aan die ander toekomende prestatie moet worden aangemerkt. 

 

Art. 6:3 lid 1 BW omschrijft een ‘natuurlijke verbintenis’ als een rechtens niet afdwingbare verbintenis. 

Dit houdt in dat een natuurlijke verbintenis een verbintenis is waarvan de nakoming niet rechtens 

afdwingbaar is. Je hebt dus wel een vorderingsrecht, maar je kunt deze niet afdwingen. Je kunt dus geen 

rechtsvordering instellen om deze vordering op te eisen. Aan de natuurlijke verbintenis zijn echter dezelfde 

rechtsgevolgen verbonden als een gewone verbintenis (art. 6:4 BW). Als de natuurlijke verbintenis 

namelijk wordt voldaan door de wederpartij, dan heeft de wederpartij gepresteerd onder een geldige 

rechtsgrond. Hij kan de betaling niet terugvorderen. Zie in dit verband ook art. 6:203 BW. Er is geen sprake 

van een onverschuldigde betaling, aangezien er een rechtsgrond was om te presteren.  

 

De wet geeft aan wanneer er sprake is van een natuurlijke verbintenis. Voor het bestaan van een natuurlijke 

verbintenis is noodzakelijk en tevens voldoende dat ten minste één van de in lid 2 genoemde gevallen zich 

voordoet. Art. 6:3 lid 2 geeft de gronden waarop een natuurlijke verbintenis kan ontstaan: 

 

Sub a: wanneer de wet of een rechtshandeling aan een verbintenis de afdwingbaarheid onthoudt.  

• Een voorbeeld waarbij de natuurlijke verbintenis uit de wet voortvloeit is art. 7A:1825 BW. De 

verbintenis die men heeft uit spel of weddenschap, is niet afdwingbaar. De winnende partij kan niet 

vorderen dat haar verliezende wederpartij haar speelschuld voldoet, maar de verliezende partij kan niet 

vorderen dat de prestatie die ze vrijwillig heeft verricht, ongedaan wordt gemaakt.  

• Een ander voorbeeld waaruit de natuurlijke verbintenis uit een rechtshandeling voortvloeit is de 

“gentlemen’s agreement”. Het gaat daarbij vaak om een mondelinge overeenkomst, waarbij partijen 

afspreken dat nakoming niet afdwingbaar is. Nakoming wordt geregeld door de eer van de mannen (of 

vrouwen). De partijen kunnen de nakoming echter niet afdwingen via de rechter.  

 

Sub b: dringende morele verplichting 

Wanneer iemand jegens een ander een dringende morele verplichting heeft van zodanige aard dat naleving 

daarvan, ofschoon rechtens niet afdwingbaar, naar maatschappelijke opvattingen als voldoening van een 

aan die ander toekomende prestatie moet worden aangemerkt, is er sprake van een natuurlijke verbintenis.  

 

Zie het voorgeschreven arrest HR Goudse Bouwmeester voor een goed voorbeeld. In deze zaak was het 

afdragen van steekpenningen door een werknemer aan zijn werkgever, het voldoen van een natuurlijke 

verbintenis. De werknemer kon de steekpenningen niet terugvorderen, aangezien hij een natuurlijke 

verbintenis had voldaan.  
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Ook in het huwelijksvermogensrecht en erfrecht speelt de natuurlijke verbintenis een belangrijke rol. Zo 

kan de verplichting bestaan voor een echtgenoot om de andere echtgenoot te verzorgen.   

 

Bijvoorbeeld 

• A heeft een weddenschap van B gewonnen en heeft een vordering van €1000,00. B wil niet betalen. A 
kan deze vordering niet afdwingen op grond van art. 7A:1825 BW.  

• Er knaagt iets aan de eer van B en B betaalt toch het geld aan A.  

• Wanneer B krap bij kas zit, wil hij zijn geld terugvorderen op grond van de onverschuldigde betaling. 

Dit kan echter niet, omdat B heeft voldaan aan een natuurlijke verbintenis, waardoor hij heeft betaald 

met rechtsgrond en hem derhalve geen beroep toekomt ex art. 6:203 BW.  

 

Vindplaats: Brahn/Reehuis, Hoofdstuk 24 (p. 467-471).  

 

Onderwerp 6: Rechtsgeschiedenis  

Er is een voorgeschreven artikel, geschreven door Asser, over rechtsgeschiedenis. In dit betoog schetst 

Asser het belang van het bestuderen van de rechtsgeschiedenis.  

 

Tijdens de eerste pagina’s wekt Asser de indruk dat de rechtsgeschiedenis niet van belang is voor de 
moderne rechtsontwikkeling. Bij rechtsgeschiedenis moet gedacht worden aan het recht van de Romeinen 

of de Spanjaarden van vroeger, niet per se aan recente wetsgeschiedenis. Asser benoemt dat de bestudering 

van de rechtshistorie geen enkel nut heeft voor de praktijk en dat praktijkopleidingen er geen aandacht aan 

hoeven te steden. Hij vraagt zich daarom af: wat heb je aan de rechtsgeschiedenis?  

 

Asser betoogt echter dat rechtshistorie wel degelijk van belang is. Volgens hem kan rechtsvorming alleen 

maar geschieden vanuit het oogpunt van continuïteit van het recht. Het recht wordt beleefd omdat het zich 

manifesteert door zijn voortdurende ontwikkeling op basis was van wat er was en is: rechtsregels worden 

behouden omdat zij in het verleden op basis van de praktische behoefte zijn ontstaan of gegeven en nog 

steeds hun praktisch nut bewijzen.  

De kern van het belang van de rechtsgeschiedenis is dus: de continuïteit van de rechtsontwikkeling. Van 

een ‘beoefenaar van het recht’ mag worden verwacht dat hij niet alleen de regels kent, maar ook weet 
waarom die regels zijn ontstaan. De rechtsgeschiedenis geeft een dieper inzicht in de problematiek, in de 

dilemma’s, in het kader waarbinnen de bestaande regels zijn ontstaan en in de weg die gegaan zou kunnen 
worden.  

 

Volgens Asser heeft de rechtsgeschiedenis voor de praktijk geen meetbaar nut, maar kun je zonder 

rechtsgeschiedenis geen goed jurist zijn. Volgens Asser is de bestudering van de rechtsontwikkeling als 

fenomeen een noodzakelijk onderdeel van de juridische vorming. 

 

Vindplaats: W.D.H. Asser, ‘Rechtsgeschiedenis zei u? Eh…hoezo?’, Groninger Opmerkingen en 

Mededelingen XI (1994), p. 1-11.  
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HR Quint/Te poel 
 

Relevantie: In dit arrest wordt de ontstaansgeschiedenis van art. 6:1 BW gegeven. Art. 6:1 BW bepaalt 

dat verbintenissen slechts kunnen ontstaan, indien dit uit de wet voortvloeit. Hieruit volgt dat 

verbintenissen ook kunnen ontstaan indien het past in het systeem van de wet en aansluit bij de in de wet 

geregelde gevallen. Deze ‘ruime’ opvatting is voor het eerst uitgesproken door de Hoge Raad in dit arrest. 
Dit arrest dient als grondslag voor de ruime opvatting van het ontstaan van verbintenissen en is ook tot 

uitdrukking gebracht in art. 6:1 BW met het woordje ‘voortvloeit’. 
 

Relevante feiten: Quint, de eiser tot cassatie, was met Hubertus te Poel (de broer van de verweerder 

Heinrich te Poel) op 14 maart 1951 maart overeengekomen dat Quint onder meer twee winkelhuizen met 

bovenwoningen en bedrijfsruimten zou bouwen op een terrein aan de Geleenstraat in Heerlen. Quint heeft 

tijdens het werk alleen te maken met Hubertus. Als de winkelhuizen worden opgeleverd, blijkt dat 

Hubertus geen geld en geen vermogen heeft om iets op te verhalen. Het perceel waarop de winkelhuizen 

zijn gebouwd, blijkt achteraf geen eigendom te zijn van Hubertus, maar van Heinrich. Door natrekking4 is 

Heinrich eigenaar geworden van de winkelhuizen.  

• Quint kan zijn vordering niet verhalen op Hubertus.  

• Quint probeert zijn vordering te verhalen op Heinrich en voert als grondslag ‘ongerechtvaardigde 
verrijking’ aan. Het probleem is echter dat de ongerechtvaardigde verrijking in die tijd (oud BW) als 
bron voor een verbintenis in de wet ontbrak.  

 

Rechtsvraag: Kan een verbintenis ontstaan wanneer deze niet uit een overeenkomst of uit de wet 

voortvloeit?  

 

Beoordeling door de Hoge Raad: De rechtbank oordeelt dat de vordering moet worden toegewezen en 

stelt dat de vordering zijn grondslag vindt in de redelijkheid en billijkheid. Het hof oordeelt dat art. 1269 

BW (oud)5 uitputtend voorschrijft op welke wijze verbintenissen kunnen ontstaan. Volgens het hof kan de 

redelijkheid en billijkheid geen verbintenis doen ontstaan en kan de redelijkheid en billijkheid geen 

grondslag vormen voor een vordering.  

 

De Hoge Raad oordeelt dat het hof een te nauwe uitleg heeft gehanteerd aan de zinsnede uit art. 1269 BW 

(oud) ‘uit de wet’. Volgens de Hoge Raad hoeft niet elke verbintenis rechtstreeks op een wetsartikel te 

steunen, maar kunnen verbintenissen ook ontstaan uit bronnen die passen in het systeem van de wet en die 

aansluiten bij de in de wet geregelde gevallen.  

 

De Hoge Raad concludeerde echter dat er in dit geval geen verbintenis was ontstaan. Uit de artikelen 658 

en 1603 BW (oud) bleek dat de grondeigenaar geen vergoeding hoeft te betalen aan de bezitter of huurder 

als deze daarop werken verricht waarvan de eigenaar door natrekking eigenaar zou worden. Verder komt 

bescherming ex art. 659 BW (oud) niet toe aan Quint, omdat Quint de mogelijkheid had om de openbare 

registers te raadplegen, waarin stond dat Hubertus geen eigenaar was van het perceel.  

 

  

 
4 De eigenaar van de grond is ook eigenaar van alles wat duurzaam met de grond verenigd is. Dit vloeit voort uit 
art. 3.3 lid 1 jo. 5:20 lid 1 sub e BW. Het leerstuk ‘natrekking’ zal nog uitvoerig worden behandeld in ‘Inleiding 
Privaatrecht II: Goederenrecht’ en het tweedejaars vak ‘Goederenrecht’.  
5 Artikel 1269 BW (oud): ‘Alle verbintenissen ontstaan of uit overeenkomst, of uit de wet.’ 
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Belangrijke rechtsoverwegingen:  

 

Zie 5e  

O. daaromtrent: 

Het hof heeft een te strenge maatstag gehanteerd: 

“dat echter het Hof door, na te hebben bevonden dat het door Quint 

gepretendeerde vorderingsrecht niet in een bepaald wetsartikel steun vindt, 

daaraan de gevolgtrekking te verbinden, dat aan Quint geen vorderingsrecht 

toekomt, een te enge uitlegging heeft gegeven aan de woorden “uit de wet”;” 

Zie 5e  

O. daaromtrent: 

De Hoge Raad neemt een ruime uitleg aan voor het ontstaan van 

verbintenissen 

dat uit deze woorden immers geenszins volgt, dat elke verbintenis rechtstreeks 

op enig wetsartikel moet steunen, doch daaruit slechts mag worden afgeleid, dat 

in gevallen die niet bepaaldelijk door de wet zijn geregeld, de oplossing moet 

worden aanvaard, die in het stelsel van de wet past en aansluit bij de wèl in de 

wet geregelde gevallen; 

Zie 6e  

O. daaromtrent: 

De Hoge Raad oordeelt dat in deze casus geen verbintenis is ontstaan: 

• dat echter blijkens de artt. 658 en 1603 van den grondeigenaar niet kan 

worden gevergd, dat hij door betaling van een geldsbedrag de verrijking 

ongedaan maakt die hij heeft genoten doordat de bezitter of de huurder van 

den grond daarop werken heeft aangelegd; 

• dat hieraan het in art. 659 bepaalde niet afdoet, aangezien een bijzondere 

bescherming, gelijk aan die van den bezitter te goeder trouw, niet toekomt 

aan Quint, die, hoewel zij door tijdig de openbare registers te raadplegen 

had kunnen weten, dat zij ging bouwen op grond die niet aan haar 

opdrachtgever toebehoorde, daarvan naar haar eigen stellingen eerste na 

afloop van den bouw heeft kennisgenomen; 

• O. dat, nu uit het bovenstaande volgt, dat het Hof terecht – zij het niet op 

juiste gronden – Quint niet-ontvankelijk heeft verklaard in haar vordering, 

het cassatiemiddel niet kan slagen; 
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HR Goudse bouwmeester 
 

Relevantie: In dit arrest erkent de Hoge Raad de grond van een natuurlijke verbintenis die ontstaat uit 

‘moraal en fatsoen’. De Hoge Raad toont hiermee de erkenning van het ongeschreven recht en gaat tegen 
de rechtsopvatting van Opzoomer in (zie de noot).  

 

Theorie (zie ook de Wekelijkse Uitleg): Dit arrest gaat over ‘de natuurlijke verbintenis’. Art. 6:3 lid 1 
BW omschrijft een ‘natuurlijke verbintenis’ als een rechtens niet afdwingbare verbintenis. Art. 6:3 lid 2 

geeft de gronden van een natuurlijke verbintenis: 

• Sub a: wanneer de wet of een rechtshandeling aan een verbintenis de afdwingbaarheid onthoudt.  

• Sub b: wanneer iemand jegens een ander een dringende morele verplichting heeft van zodanige aard 

dat naleving daarvan, ofschoon rechtens niet afdwingbaar, naar maatschappelijke opvattingen als 

voldoening van een aan die ander toekomende prestatie moet worden aangemerkt. 

 

Een natuurlijke verbintenis heeft twee bijzondere eigenschappen die je moet onthouden:  

• Degene met een vorderingsrecht uit een natuurlijke verbintenis, kan nakoming van de natuurlijke 

verbintenis niet afdwingen.  

• Wanneer een schuldenaar een natuurlijke verbintenis voldoet, komt hem achteraf geen beroep toe op 

onverschuldigde betaling. Er is geen sprake van een betaling ‘zonder rechtsgrond’ als bedoeld in art. 

6:203 BW.  

 

Relevante feiten: De gemeente Gouda heeft aan aannemer Bergeijk de bouw van 104 volkswoningen 

gegund. K. was destijds bouwmeester bij de gemeente Gouda. K. had ƒ 35.000 aan steekpenningen 
ontvangen om de aannemer Bergeijk te kiezen. Toen het college van Burgemeester en Wethouders erachter 

kwam dat er steekpenningen werden betaald aan bouwmeester K, heeft K. toen de ƒ 35.000 gestort in de 
gemeentekas om het gemeentebestuur – dat hem overwoog te ontslaan – gunstig te stemmen. Het 

gemeentebestuur heeft K. echter toch oneervol ontslagen.  

• K. vordert nu de ƒ 35.000 terug die hij heeft gestort in de gemeentekas op grond van een 
onverschuldigde betaling (art. 1395 lid 2 BW (oud)).  

 

Rechtsvraag: Kan K. de ƒ 35.000 terugvorderen op grond van de onverschuldigde betaling?  

 

Beoordeling door de Hoge Raad: Het hof had geoordeeld dat de K. het geld had gestort “als ’t ware uit 
een gevoel van berouw, fatsoen of iets dergelijks en dus door die storting vrijwillig heeft willen voldoen 

aan een natuurlijke verbintenis”. Het hof kwam dus tot de conclusie dat er sprake was van het voldoen van 
een natuurlijke verbintenis. Volgens art. 1395 lid 2 BW (oud) is geen terugvordering mogelijk bij een 

vrijwillige voldoening van een natuurlijke verbintenis uit hoofde van onverschuldigde betaling.  

 

De Hoge Raad volgt het hof. De Hoge Raad beargumenteert dit doormiddel van een wetshistorische 

interpretatie. De Hoge Raad betrekt daarbij de Code Civil waaraan de onverschuldigde betaling is ontleend. 

De Hoge Raad erkent de grond van een natuurlijke verbintenis die ontstaat uit ‘moraal en fatsoen’.  
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Belangrijke rechtsoverwegingen:  

 

Zie 4e O.   De grond voor de natuurlijke verbintenis 

“dat het Hof kennelijk heeft aangenomen, dat K., die zich bewust was niet geheel 

overeenkomstig zijn eer en plicht als gemeente-bouwmeester te hebben gehandeld 

door in strijd met de voor hem geldende Instructie de bewuste f 35.000 van den 

aannemer Bergeijk te bedingen en te ontvangen, deze f 35.000 aan de gemeente 

Gouda afstond, omdat hij zich daartoe zedelijk tegenover die gemeente gebonden 

achtte;” 

Zie 5e O.  Wetshistorische interpretatie van de Hoge Raad 

“dat immers op grond van de geschiedenis van genoemde, aan art. 1235, lid 2, van 

den Code Civil ontleende wetsbepaling moet worden aangenomen, dat daarbij niet 

alleen gedacht is aan gevallen, waarin naar de positieve rechtsregeling eene schuld 

aanwezig is, doch het recht tot vorderen, hetzij van den aanvang af heeft ontbroken, 

hetzij door later ingetreden omstandigheden is komen te vervallen, maar mede aan 

gevallen, waarin de betrokkene voldoet aan eene verplichting jegens een ander, 

welke slechts berust op de voorschriften van de moraal of het fatsoen;” 
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Hoorcollege 

Wat is vermogen?  

Vermogen = Het geheel van op geld waardeerbare rechten en plichten die iemand heeft (het geheel aan 

activa en passiva).  

Het vermogensrecht gaat over de regels betreffende rechten (bijv. eigendomsrecht) en plichten (bijv. 

betalingsverplichting)  die in de economische sfeer zitten en kan aan een ander worden opgedragen.  

Het vermogensrecht is op te splitsen in twee delen: het goederenrecht en het verbintenissenrecht.  

Het goederenrecht wordt ook wel eigendomsrecht genoemd. Dit gaat over de verhouding tussen persoon 

en een goed. Hierbij is er sprake van een derdenwerking en absoluut recht. Ook is hierbij sprake van een 

gesloten systeem van rechten. Bij goederenrecht spreken we ook van dwingend recht. Dat heeft alles te 

maken met de rechtszekerheid. Het gaat om de rechten die aan een rechthebbende een mate van 

zeggenschap verlenen over een bepaald goed. (In Privaatrecht deel 2 gaan we dieper op het 

goederenrecht in) 

Het verbintenissenrecht gaat over de verhouding tussen twee of meer personen. Dit onderscheid zich 

van het goederenrecht op verschillende vlakken. Bij het verbintenissenrecht gaat het om relatief recht, 

een open systeem van rechten en regelend recht. Dit gaat dus om de rechten die een rechthebbende 

aanspraak geven op een bepaalde prestatie door een ander.  

Wat is een verbintenis?  

Verbintenissenrecht is het dat deel van het objectieve (geldende) recht dat de verbintenissen regelt (Boek 

6 BW e.v.) Karakteristiek aan het verbintenissenrecht is dat het gaat om de verdeling van bepaalde 

(financiële) risico’s. Het gaat dus uiteindelijk om risicoverdeling. Ook immateriële belangen spelen een 
rol: HR Jeffrey-arrest. In het Jeffrey-arrest gaat het over een jongen die verdrinkt omdat zijn moeder en 

therapeut niet opletten. De moeder wilt voor de verwerking van zijn dood weten of er sprake is van 

nalatigheid van de therapeut. Ze wilt dus geen geld. Het vermogensrecht is hierbij uitgesloten en er is 

sprake van een immaterieel belang. 

Een verbintenis betekent letterlijk: de juridische relatie (de rechtsbetrekking) tussen (rechts)personen. 

Het is een vermogensrechtelijke rechtsbetrekking, waarbij de één recht heeft op de prestatie van een 

ander, en die ander tot die prestatie jegens de één verplicht is.  

Een verbintenis houdt in: 

● Een verplichting tot een prestatie voor de één; 

○ Passieve zijde (schuldenaar of debiteur):  

- Kern: schuld; 

- Veroordelingsmogelijkheid: aansprakelijkheid; 

- Executie mogelijkheid: uitwinbaarheid. 

● Het recht op die prestatie van de ander.  

○ Actieve zijde (schuldeiser of crediteur):  

- Kern: vorderingsrecht;  

- Veroordelingsmogelijkheid: rechtsvordering of een actie;  

- Executie mogelijkheid: executierecht. 
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Bronnen van verbintenissen  

● ‘Verbintenissen kunnen slechts ontstaan, indien dit uit de wet voortvloeit’ (Art. 6:1 BW).  
 

Algemene bronnen van verbintenissen zijn: 

● Obligatoire overeenkomst (art.6:213 BW); 

● Onrechtmatige daad (art.6:162 BW); 

● Zaakwaarneming (art.6:198 e.v.BW); 

● Onverschuldigde betaling (art.6:203 e.v.);  

● Ongerechtvaardigde verrijking (art.6:212 BW).  

 

Een verbintenis is ook vaak het gevolg van een rechtshandeling.  

Uit art. 6:1 vloeit voort dat verbintenissen slechts kunnen ontstaan, indien dit uit de wet voortvloeit’, art. 
6:1 BW. Er is een ‘beperkt open stelsel’ van bronnen sinds het arrest HR Quint/te Poel.  

De drie mogelijkheden waardoor een verbintenis kan ontstaan:  

1. Indien dit expliciet (met zoveel woorden) in de wet staat.  

Zie bijv. het opschrift van Titel 6.4 BW: ‘Verbintenissen uit andere bron dan onrechtmatige daad of 
overeenkomst”, of ook bijv. nog art. 6:3 lid 2 BW  

2. Indirect: de wet benoemt de ‘redelijkheid en billijkheid’ (of: ‘ongeschreven recht’) als bron, waarna 
dááruit dan de verbintenis ontstaat.  

Zie art. 6:2 BW en art. 6:248 BW  

3. Buiten 1) en 2) om: indien het ontstaan van de verbintenis “past in het systeem van de wet en aansluit 
bij wél in de wet geregelde gevallen”  

Zie het Quint/te Poel arrest.  

Een verbintenis kan ook voortvloeien uit een obligatoire overeenkomst. Een voorbeeld daarvan is een 

koopovereenkomst. In dat geval is de koper verplicht tot betaling van het geld en de verkoper verplicht 

tot het leveren van het goed.  

De rechtshandeling  

Een rechtshandeling is een feitelijke handeling met het beoogde doel dat de handeling leidt tot een 

rechtsgevolg (art. 3:33 BW). Een rechtsgevolg is het ontstaan, het wijzigen, of het teniet gaan van een 

juridische relatie (er is dan geen sprake van een feitelijke handeling). Er bestaan meerzijdige en eenzijdige 

rechtshandelingen. Eenzijdige rechtshandelingen zijn weer onder te verdelen in gerichte en ongerichte 

eenzijdige rechtshandelingen. Deze kunnen dan weer onderscheid worden in vernietigbaar art. 3:32 BW 

of nietig art. 3:34 BW. 

Daarnaast heb je rechtsfeiten. Die kan je onderverdelen in blote rechtsfeiten en handelingen/ 

gedragingen. Tot slot heb je gedragingen. Dat zijn rechtshandelingen, feitelijke handelingen of andere 

handelingen.  

De natuurlijke verbintenis  

Een natuurlijke verbintenis is een in rechte niet-afdwingbaar (art. 6:3 BW) verbintenis, waar normaal art. 

3:296 BW geldt. Een natuurlijke verbintenis heeft een vorderingsrecht zonder rechtsvordering; schuld 

zonder aansprakelijkheid. Er is sprake van een natuurlijke verbintenis op grond van de wet (zoals in art. 
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7A:1825 BW of art. 3:306 BW e.v.) of op grond van rechtshandeling (zoals een afspraak). Het kan ook 

ontstaan wanneer er sprake is van een dringende morele verplichting, zie ook het arrest Goudse 

Bouwmeester. 

De rechtsgevolgen van een natuurlijke verbintenis art. 6:4 BW:  

● Vrijwillige nakoming: Hierbij is er sprake van een rechtsgrond. (geen onverschuldigde betaling of 

gift); 

● Omzetten in een schuld art. 6:5 BW; 

● Geen verrekening, opschorting, retentierecht. 

 

Rechtsfeiten: met rechtsgevolg 

 

Bloot 

rechtsfeit 

  Menselijke 

handelingen 

  

  Rechtshandelingen  Feitelijke 

handelingen 

met 

rechtsgevolg 

Eenzijdig Meerzijdig Onrechtmatige 

daad 

Rechtmatige 

daad 

Wanprestatie  

 

Bron: Slim Academy 

Er zijn verschillende feiten waar het vermogensrecht rechtsgevolgen aan verbindt. Er kan sprake zijn van 

een strafbaar feit, een rechtsgevolg, zonder dat het feit door een persoon is gepleegd. Dit worden blote 

rechtsfeiten genoemd. 

Arrest Quint/te Poel: 

Feiten: Quint heeft twee winkelhuizen laten bouwen op een terrein aan de Geelenstraat in Heerlen. Hij 

dacht dat dit het terrein was van Hubertus te Poel. Quint en Hubertus hadden een overeenkomst 

gesloten. Het terrein is van Heinrich te Poel, de broer van Quint. De broers hebben Quint er mogelijk 

opzettelijk ingeluisd. Quint moest dus betaalt worden voor de winkelhuizen, maar Hubertus kon Quint 

niet betalen.  

Quint stapte naar de rechter.  

Rechtbank: Er is sprake van een ongerechtvaardigde verrijking. Heinrich is eigenaar geworden van de 

huizen die Quint gebouwd heeft, want het perceel is van hem. Daarnaast is er sprake van een 

onrechtmatige daad, gepleegd door Heinrich, waardoor Quint schade heeft geleden die niet te verhalen 

is op Hubertus. Er is mogelijk opzettelijk en bewust samenspel van de broers met de ongerechtvaardigde 

verrijking als doel >art. 6:2 BW Redelijkheid en billijkheid is de grondslag voor de gerechtvaardigde 

verrijking. Heinrich moet het bedrag aan Quint terugvorderen. Heinrich gaat in hoger beroep. 

Hof: De vordering van Quint wordt niet ontvankelijk verklaard en het vonnis van de RB blijft niet in stand. 

Er is geen sprake van een verbintenis volgens de wet tussen Quint en Heinrich dus de vordering heeft 

geen grondslag. Er kan dus geen sprake zijn van een onrechtmatige daad. Geen grondslag in art. 1389 
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OBW. Het oude vaderlandse recht is ook niet geldig. Het Hof noemt: art. 11 Wet houdende Algemene 

bepalingen der Wetgeving van het Koninkrijk en art. 1269 OBW: Alle verbintenissen ontstaan uit 

overeenkomst of uit de wet.  

Hoge Raad: Het hof zei terecht dat de vordering van Quint niet-ontvankelijk verklaard moet worden, maar 

niet op de juiste gronden. Het hof heeft art. 11 AB niet juist uitgelegd. Art. 1269 OBW klopt, maar er is 

geen juist beroep op gedaan. Het vorderingsrecht is niet gebaseerd op een wetsartikel.  

Een verbintenis moet steunen op een wetsartikel, overeenkomst of andere gevallen die aansluiten bij de 

wet. Heinrich is verplicht om de verrijking terug te vorderen o.b.v. artt. 762, 772 en 826 BW. Maar volgens 

artt. 658 en 1603 BW kan de grondeigenaar de verrijking niet ongedaan maken door betaling van een 

geldbedrag. Quint moest onderzoek doen en had kunnen weten dat de grond niet het bezit was van de 

opdrachtgever Heinrich. (Er is een soort register). Kortom, Quint heeft geen gelijk gekregen en geen 

betaling.  

Dit arrest is zo belangrijk omdat vanaf dit arrest de verbintenis kan ontstaan uit een overeenkomst, de 

wet én andere rechtsfeiten. Hiervóór kon een verbintenis alleen ontstaan uit de wet of een 

overeenkomst.  
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Oefenvragen 

Vraag 1 

Kunstverzamelaar Hermans heeft zich toegelegd op het verzamelen van werken van de zogenoemde 

Haagse School. Op een mooie vrijdagmorgen in mei 2003 ziet hij in de etalage van Dudok een werk 

aangeboden van een representant van die school. Omdat Hermans aan de echtheid van het schilderij 

twijfelt, vraagt hij de op dat terrein deskundige Philips, nog diezelfde dag het schilderij grondig te 

bekijken. Philips concludeert tot echtheid van het schilderij. Zonder nader overleg koopt laatstgenoemde 

in naam van Hermans het schilderij van Dudok. Wanneer Hermans, daartoe aangesproken door Dudok, 

weigert hij de koopprijs te betalen, wendt Dudok zich tot Philips. Dudok is van mening dat Philips thans 

gehouden is de koopprijs te betalen en het schilderij af te nemen. Philips daarentegen meent nergens 

toe gehouden te zijn jegens Dudok. Vraag: Hoe oordeelt u over de standpunten van Dudok en Philips? 

Vraag 2 

Janssen stuurt op 22 april 2006 aan Peeters een brief waarin hij zijn verzamelde jaargangen van het 

Nederlandse Juristenblad voor 750 euro te koop aanbiedt. Op 24 april 2006 verstuurt Peeters een brief 

aan Janssen waarin hij mededeelt dat hij het aanbod maar al te graag aanvaardt. Op 26 april 2006 krijgt 

Janssen echter spijt van zijn aanbod en belt hij Peeters op om aan deze te vertellen dat hij zijn aanbod 

herroept. Peeters reageert hierop met de mededeling ‘dat Janssen zich aan zijn afspraken moet houden’. 
Op 28 april valt de brief van Peeters, inhoudende zijn aanvaarding van het aanbod, bij Janssen in de 

brievenbus. Janssen is inmiddels op vakantie en leest de brief pas op 3 mei 2006. 

● Is er tussen Janssen en Peeters een overeenkomst tot stand gekomen? Zo ja, wanneer? 
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Antwoorden oefenvragen 

Antwoord 1 

Het standpunt van Philips is onjuist en het standpunt van Dudok is juist. 

Philips is een pseudo-gevolmachtigde. Hetgeen betekent dat iemand zich voordoet als de gevolmachtigde 

van een ander terwijl dit niet het geval is. Philips wordt niet zelf aan de rechtshandeling gebonden, omdat 

hij niet in eigen naam optrad. In dit geval is hij echter wel schadeplichtig, omdat hij op grond van 3:70 

moet instaan voor het bestaan, omvang is in dit geval niet van toepassing, van zijn volmacht. Hij heeft 

stilzwijgend jegens de wederpartij een garantieverbintenis op zich genomen. In dit geval lijdt Dudok 

schade, omdat de bevoegdheid tot vertegenwoordiging blijkt te ontbreken en er dus geen overeenkomst 

met Hermans tot stand komt.  

Uit hoofde van schending van zijn garantieverbintenis (6:74 ev.) kan Dudok Philips aanspreken tot 

schadevergoeding. Hij heeft recht op vergoeding van het positieve belang en dit komt neer op het betalen 

van de koopprijs. In dit geval wordt Dudok financieel in de toestand gebracht die zou zijn ontstaan indien 

er wel een volmacht had bestaan en de rechtshandeling dus met Hermans tot stand zou zijn gekomen. 

 

Antwoord 2 

Schema: 

22 april 2006: aanbod van J aan P. 

24 april 2006: versturing van de aanvaarding van P aan J. 

26 april 2006: (poging tot) herroeping van J 

28 april 2006: binnenkomst van aanvaarding van P. 

3 mei 2006: J leest de aanvaarding 

 

De herroeping heeft op grond van art. 6:219 lid 2 geen werking. Daarom komt de overeenkomst tot 

stand op 28 april 2006 (art. 3:37 lid 3). 
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Artikelen 

Gebaseerd op J. Tigchelaar: Vaardigheden, par. 3.1 t/m 3.2.1 

Formele analyse van jurisprudentie 

Rechterlijke uitspraken die een nieuwe regel bevatten noemt men jurisprudentie en wordt gezien als een 

rechtsbron. Het begrip omvat ook het geheel van rechtspraak, al dan niet met vorming van een nieuwe 

regel. In jurisprudentie doet en motiveert de rechter uitspraak in een concreet geval. Dit doet hij vanuit 

een bepaalde rechtsopvatting. 

Vindplaatsen 

De belangrijkste papieren vindplaats voor rechterlijke uitspraken is de Nederlandse Jurisprudentie. 

Toonaangevend zijn verder websites als rechtspraak.nl, jwb.nl en raadvanstate.nl/uitspraken. 

Jurisprudentie bevat een aantal vaste termen in de lay-out. Zoals de titel, de instantie, de datum van 

uitspraak en de datum van uitspraak. In de titel staat vaak ECLI, dit staat voor European Case Law 

Identifier. Gevolgd door de landcode waar de jurisprudentie vandaan komt, de gerechtscode/instantie 

(bijvoorbeeld de Hoge Raad), het jaartal en het nummer. 

Civiele rechtspraak 

Civiele rechtspraak zijn uitspraken in burgerlijke geschillen en kunnen plaats vinden in rechtbanken, 

gerechtshoven en de Hoge Raad. Sinds 2002 kent de rechtbank twee civiele sectoren: de sector kanton 

en sector civiel. De kantonrechter spreekt alleen recht in burgerlijke gedingen en hij is bevoegd kennis te 

nemen van (onder meer) persoonlijke vorderingen tot € 25.000 en alle vorderingen uit 
huurovereenkomst, arbeidsovereenkomst, collectieve arbeidsovereenkomst, huurkoop en pacht. Zijn 

uitspraak is een ‘vonnis’ als het een dagvaardingsprocedure betreft, ‘beschikking’ als het een 
verzoekschriftprocedure betreft. 

In de sector civiel van de rechtbank wordt rechtgesproken door één of drie rechters. De sector civiel is 

bevoegd om in eerste aanleg kennis te nemen van alle zaken die niet tot de competentie van de 

kantonrechter behoren (>€25.000). De uitspraken hebben dezelfde benaming als bij de kantonrechter. 
Een aparte positie neemt de voorzieningenrechter in als rechter in kort geding. In spoedeisende zaken 

kan men aan hem een voorlopige voorziening vragen. 

De civiele kamer van het gerechtshof bestaat uit één of drie raadsheren. In burgerlijke geschillen fungeert 

deze kamer als instantie voor de behandeling van hoger beroep tegen rechtbankvonnissen. Een uitspraak 

van het hof heet arrest als het een dagvaardingsprocedure betreft, beschikking als het een 

verzoekschriftprocedure betreft. 

De civiele kamer van de Hoge Raad bestaat uit drie of vijf raadsheren (art. 75 Wet RO). Bij de Hoge Raad 

kan een partij in een geschil beroep in cassatie instellen tegen de uitspraak van een lagere rechter. Een 

uitspraak van de Hoge Raad heet arrest als het een dagvaardingsprocedure betreft, beschikking als het 

een verzoekschriftprocedure betreft. De Hoge Raad oordeelt enkel over rechtsvragen, niet over feitelijke 

vragen.  

Geding in eerste aanleg 

Een geding in eerste aanleg vindt plaats bij een rechtbank (civiel of kanton). De partijen in een geschil 

heten in eerste aanleg eiser en gedaagde als het een dagvaardingsprocedure betreft. In een 

verzoekschriftprocedure heten partijen rekwestrant/requestrant of verzoeker en 

gerekwestreerde/gerequestreerde of verweerder. 

Geding in hoger beroep 

Ook het geding in hoger beroep begint met een dagvaarding of een verzoekschrift. De partij die in hoger 

beroep gaat, wordt de appellant genoemd, de tegenpartij de geïntimeerde. De appellant voert in hoger 

beroep 1 of meer grieven (bezwaren) aan.   
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Gebaseerd op W.D.H. Asser, ‘Rechtsgeschiedenis zei u? Eh…hoezo?’, GROM XI (1994), p. 1-11. 

De schrijver van dit artikel probeert de lezer op het verkeerde been te zetten door te schetsen dat de 

bestudering van de rechtsgeschiedenis van geen enkele waarde meer is. De kern van zijn betoog is echter 

dat (bestudering van) de rechtsgeschiedenis wel degelijk van belang is voor de continuïteit van het recht. 

Het recht ontwikkelt zich voortdurend en kan zo meebewegen met de ontwikkelingen binnen onze 

maatschappij. Het recht wat in het verleden is geschept, biedt een basis voor de huidige wetgevers, en 

het recht dat nu door de wetgevers wordt geschept, zal een basis vormen voor toekomstige wetgevers.  

Voor de continuïteit van het recht is verandering van rechtsregels heel belangrijk, anders zouden de 

rechtsregels niet meer aansluiten op de veranderende praktijk. Een goed voorbeeld hiervan is het nieuwe 

burgerlijk wetboek.  

Een rechtshistorisch onderzoek is niet zozeer van belang als je op zoek bent naar oplossingen, maar kan 

wel van grote waarde zijn om een dieper inzicht te krijgen in de problematiek. Het leert je om van een 

afstand te kijken naar het huidige recht en om het in een groter verband te ontdekken. Het kan een 

inspiratiebron zijn voor huidige juristen.  

De bestudering van rechtsgeschiedenis is met name van belang als je het bekijkt vanuit het oogpunt van 

rechtsontwikkeling. Dit acht de auteur dan ook als een noodzakelijk onderdeel van het studieprogramma 

van een beginnend jurist.  

Gebaseerd op B. van Klink & A. Broekers-Knol, ‘De vergeten kunst van het arrest-lezen’, Ars Aequi 2015, 
afl. 9, p. 723-728. 

In dit artikel worden tips gegeven over hoe je het beste een arrest moet lezen van de Hoge Raad. 

Waarschijnlijk zal er op het tentamen niet direct naar dit artikel worden gevraagd. Het is namelijk van 

belang dat je snel en efficiënt een arrest van de Hoge Raad kan begrijpen. Enige tips zijn: 

● Zoek het stuk op waar de Hoge Raad aan het woord is. De relevante overwegingen zijn meestal 

te vinden bij punt 3; 

● In rechtsoverweging 3.1 geeft de Hoge Raad meestal een kort overzicht van de onderliggende 

feiten van het arrest; 

● In de rechtsoverwegingen 3.2 en/of 3.3 geeft de Hoge Raad meestal de essentie weer en dus ook 

de rechtsregel. De rechtsregel is van groot belang omdat dit aangeeft wat er ‘veranderd’ door 
deze uitspraak in het recht; 

Als je na het lezen van het arrest het nog niet helemaal begrijpt dan is het verstandig om de annotatie te 

lezen. Hierin heeft een rechtsgeleerde zijn mening over het arrest van de Hoge Raad uiteengezet. Vaak 

zal dit een stuk begrijpelijker zijn uiteengezet. Hierbij is het belangrijk dat je nooit naar een annotatie 

verwijst omdat het géén officiële rechtsbron is. Verwijs dus altijd naar de relevante rechtsoverwegingen.  
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Arrestenoverzicht 

HR 30 januari 1959 (Quint/Te Poel) 

Casus  

Heinrich Te Poel is eigenaar van een stuk grond. Samen met zijn broer Hubertus Te Poel maakt hij een 

plan om zijn stuk grond te laten verbouwen. De aannemer Quint bouwt in opdracht van Hubertus Te Poel 

twee winkelpanden op het stuk grond van Heinrich. Als de panden klaar zijn, betaalt Hubertus Te Poel 

niet; hij heeft geen geld of vermogen. Dan ontdekt Quint dat hij niet op de grond van Hubertus Te Poel 

heeft gebouwd, maar op het perceel van Heinrich Te Poel, de broer van Hubertus die door natrekking 

eigenaar is geworden van het pand. Quint wil dat er betaald wordt, er is echter geen overeenkomst met 

Heinrich te Poel, de huidige eigenaar van het pand. Om deze reden probeert Quint aannemelijk te maken 

dat er een verbintenis is tussen hem en Heinrich Te Poel. Een onrechtmatige daad valt niet te bewijzen 

en omdat er geen overeenkomst tot stand is gekomen met Heinrich zou alleen een wanprestatie niet 

genoeg zijn. Toen werd er gekeken naar ongerechtvaardigde verrijking, dit stond echter in 1959 nog niet 

in de wet, dus kon Quint hier in beginsel ook geen beroep op doen. 

Rechtsvraag 

Is in dit geval een verbintenis ontstaan tussen de partijen in de hierboven gestelde zin van uit de wet? 

Hoge Raad 

De Rechtbank gaf Quint gelijk, maar het Hof vernietigde dit vonnis. Het Hof stelde dat er geen 

verbintenissen konden zijn die niet op wetsartikelen berusten. De Hoge Raad boog zich over de conclusie 

van het hof, en stelde dat het hof het begrip uit de wet te eng had uitgelegd. De Hoge Raad bepaalt dat 

ook al stond de ongerechtvaardigde verrijking nog niet in de wet, het toch als bron mag gelden. Een 

verbintenis hoeft niet rechtstreeks op een wetsartikel te steunen. Deze uitspraak heeft geleid tot artikel 

1 van boek 6 in het vernieuwde Burgerlijk Wetboek (BW). Hierin staat dat verbintenissen slechts kunnen 

ontstaan indien dit uit de wet voortvloeit. Het is niet nodig dat de verbintenis letterlijk in de wet staat. 

Echter, de Hoge Raad oordeelde ook dat Quint zijn vorderingsrecht niet uit kon oefenen. De Raad stelde 

dat Heinrich Quint niet schadeloos hoefde te stellen wanneer Quint iets op Heinrich’s grond bouwt (r.o. 
65); met diezelfde logica zou iedereen die voor iemand anders iets bouwt immers de daardoor geleden 

schade kunnen vorderen. Zodoende kwam Quint met lege handen thuis, maar stelde de Hoge Raad wel 

de interpretatie voor de zinsnede ‘uit de wet’ vast. Deze mag ‘halfopen’ worden uitgelegd.  

Een verbintenis die niet door artikelen wordt gereguleerd mag nog wel geldig zijn wanneer deze binnen 

het systeem van de wet past en aansluit bij wel in de wet geregelde gevallen (r.o.35-45). 
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HR 12 maart 1926, NJ 1926, 777 (Goudse bouwmeester) 

Casus 

Een aannemer had met de gemeente-architect van Gouda afgesproken dat hij hem een bepaald bedrag 

zou betalen, als de aannemer van de gemeente de opdracht zou krijgen voor de bouw van een complex 

woningen. Het lukte de aannemer want hij kreeg de opdracht van de gemeente en betaalde het bedrag 

in steekpenningen aan de architect. Het verhaal kwam uit en de architect wilde zijn ontslag voorkomen. 

Hij stortte het bedrag in de gemeentekas. Hij werd toch ontslagen en de architect vorderde het bedrag 

terug op onverschuldigde betaling. 

Rechtsvraag 

Kan de architect het gestorte bedrag terugvorderen op grond van onverschuldigde betaling?  

Overweging 

Volgens de Hoge Raad had de architect het geld terugbetaald omdat hij daartoe jegens de gemeente 

moreel verplicht was. Hij had voldaan aan een natuurlijke verbintenis. Dit betekent dat er geen sprake 

was van een onverschuldigde betaling, maar van een verschuldigde betaling.  

Rechtsregel 

Een natuurlijke verbintenis kan voortvloeien uit een dringende plicht van moraal en fatsoen. 
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Week 2 (Werkgroep & Workshop)  
 

Wat moet je lezen? 

• Brahn/Reehuis 
o Hoofdstuk 15: 15.1 t/m 15.3; 
o Hoofdstuk 17 (uitgezonderd no. 492 t/m 495). 

• Tigchelaar: hoofdstuk 3.2.2 (p. 55-61, hoger beroep) 
 

Extra literatuur 

• J. Jansen, ‘Over de totstandkoming van een koopovereenkomst in een zelfbedieningswinkel’, 
AA januari 2015, p. 31-39. 

• W.H. van Boom, ‘De Grote Oorlog en het Nederlandse Overeenkomstenrecht – Neutraliteit, 

Weerstand en Responsiviteit’, Tijdschrift voor Privaatrecht (TPR) 2018/1, p. 55-90. 

 

Jurisprudentie 

• HR 11 december 1959, NJ 1960, 230 (Eelman/Hin). 

• HR 19 mei 1967, NJ 1967, 261 (Saladin/HBU). 

• HR 13 maart 1981, AA19810355 (Haviltex). 

• HR 10 april 1981, AA19810708 (Hofland/Hennis). 

• HR 12 september 1986, AA19870099 (Westhoff/Spronsen) 

 

 

 



BOEQ Wekelijkse uitleg van de stof week 2 | Inleiding Privaatrecht I: Verbintenissenrecht (2021-2022) 

 

79 

Onderwerp 1: Totstandkoming van een rechtshandeling en een overeenkomst  

Deze week gaan we dieper in op het begrip ‘overeenkomst’. Voor een goed begrip van de overeenkomst, 
is het vereist dat je begrijpt wat een ‘rechtshandeling’ is (zie week 1).  
 

a. Wat is een rechtshandeling? 

Zoals we vorige weken hebben gezien, is een rechtshandeling een rechtsfeit dat gericht is op het tot stand 

brengen van een rechtsgevolg. De rechtshandeling wordt geregeld in art. 3:33 BW. Hieruit volgt dat voor 

een rechtshandeling nodig is:  

• Wil: Een op een rechtsgevolg gerichte wil. Hiermee wordt de subjectieve wil bedoeld van de 

handelende persoon. Deze dient gericht te zijn op het intreden van een of meer bepaalde 

rechtsgevolgen.  

• Verklaring: Aan een zuiver interne wil wordt in ons rechtssysteem geen waarde toegekend. De wil 

moet in een ermee corresponderende verklaring zijn neergelegd. Deze verklaring kan een 

uitdrukkelijke of een stilzwijgende verklaring zijn. Als regel zijn er geen vormvereisten voor een 

verklaring (zie art. 3:37 BW). Een voorbeeld van een verklaring is een brief die is ondertekend door 

iemand, of iets wat jij tegen iemand hebt gezegd.  

 

b. Wat is een overeenkomst? 

Art. 6:213 lid 1 BW 

Een overeenkomst in de zin van deze titel is een meerzijdige rechtshandeling, waarbij een of meer partijen 

jegens een of meer andere een verbintenis aangaan. 

 

Art. 6:217 lid 1 BW 

Een overeenkomst komt tot stand door een aanbod en de aanvaarding daarvan. 

 

Art. 6:213 lid 1 jo. 6:217 lid 1 BW zijn de kernbepalingen voor de ‘overeenkomst’.  
• Art. 6:213 lid 1 BW definieert het begrip ‘overeenkomst’. De overeenkomst is een (meerzijdige) 

rechtshandeling. Zoals we eerder hebben gezien, zijn rechtshandelingen uitingen van de wil van de 

handelende persoon of personen, die is gericht op het doen ontstaan van een rechtsgevolg.  

 

Een belangrijk kenmerk van de overeenkomst is de wilsovereenstemming van verschillende partijen. 

Daarmee wordt bedoeld dat de wil van beide partijen is gericht op het tot stand brengen van een bepaald 

rechtsgevolg. In dit vak behandelen we vooral de obligatoire overeenkomst. Hierbij beogen partijen 

een vermogensrechtelijke betrekking te laten ontstaan, krachtens welke de ene partij tot een bepaalde 

prestatie verplicht is en ander tot die prestatie gerechtigd. Art. 6:213 lid 1 BW bepaalt dat de bepalingen 

van titel 5 zijn geschreven voor de obligatoire overeenkomst.  

 

• Art. 6:217 lid 1 BW geeft de gewone wijze van de totstandkoming van een overeenkomst weer. De 

totstandkoming van de overeenkomst vindt plaats doordat de ene partij een aanbod doet dat door de 

andere partij wordt aanvaard. Het aanbod en de aanvaarding van dit aanbod zijn allebei 

rechtshandelingen.  

Met andere woorden: een overeenkomst is een meerzijdige rechtshandeling en komt tot stand door aanbod 

en aanvaarding (art. 6:213 jo. 6:217 BW).  

 

c. Wanneer is iets nou precies een ‘aanbod’ als bedoeld in art. 6:217 lid 1 BW? 

De wet geeft geen omschrijving van het begrip ‘aanbod’. Het aanbod is een rechtshandeling: een 

wilsverklaring. Het aanbod kan in beginsel in iedere vorm geschieden (art. 3:37 lid 1 BW). De meest 

gebruikte vorm is een schriftelijke verklaring. Verklaringen kunnen echter ook mondeling plaatsvinden.  
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Reehuis zegt over het ‘aanbod’: “Van een aanbod is pas sprake wanneer de verklaring de belangrijkste 
elementen van de inhoud voor een te sluiten overeenkomst bevat, zodat een eenvoudig ‘ja’ van de 
wederpartij voldoende is om de overeenkomst tot stand te doen komen.”6 

 

Niet ieder ‘aanbod’ is echter een aanbod in de zin van art. 6:217 lid 1 BW. Een voorbeeld daarvan wordt 
genoemd in HR Hofland/Hennis, waarin een woning te koop stond in een woninggids en de koper het huis 

meteen wilde kopen voor de prijs die genoemd was in de gids. In dit geval was de advertentie in de gids 

geen aanbod, maar slechts een uitnodiging om in onderhandeling te treden. Of een verklaring is op te vatten 

als een aanbod, of dat er slechts sprake is van een uitnodiging om in onderhandeling te treden, is een 

interpretatiekwestie.  

 

Geldigheid 

Om aan een aanbod werking te kunnen toekennen, moet het aanbod wel geldig zijn. Het aanbod dient de 

wederpartij te hebben bereikt (art. 3:37 lid 3 BW), niet nietig of vernietigd te zijn (art. 6:218) en niet te 

zijn ingetrokken (art. 3:37 lid 5 BW), herroepen (art. 6:219-220) of vervallen (art. 6:221-222).  

 

Er zijn voor dit vak verschillende termen die je moet kennen in het kader van het begrip aanbod: 

• Herroepelijk aanbod: Art. 6:219 lid 1 BW gaat ervan uit dat een aanbod herroepelijk is, tenzij uit het 

aanbod zijn onherroepelijkheid volgt. De aanbieder van het aanbod kan terugkomen op zijn aanbod 

door het in te trekken. Op het moment dat een aanbod tijdig herroepen wordt, vervalt het aanbod.  

• Onherroepelijk aanbod: Uit art. 6:219 lid 2 volgt dat herroeping niet meer mogelijk is nadat het 

aanbod is aanvaard. Wanneer het aanbod dus is aanvaard, is het niet meer mogelijk om het te 

herroepen. Daarnaast kan de onherroepelijkheid blijken uit het aanbod.  

• Vrijblijvend aanbod: De aanbieder die zijn aanbod ‘vrijblijvend’ heeft gedaan, kan op grond van art. 
6:219 lid 2, tweede zin BW na aanvaarding nog op zijn aanbod terugkomen door haar onverwijld te 

herroepen. In dat geval is ondanks de aanvaarding van het aanbod toch geen overeenkomst tot stand 

gekomen.  

 

Vindplaats: Brahn/Reehuis, p. 216-219. 

 

d. Wat is aanvaarding 

De aanvaarding bestaat uit de verklaring van de wederpartij dat zij het aan haar gedane aanbod aanvaardt. 

De aanvaarding is de ‘ja’ op het aanbod. Een aanvaarding is een rechtshandeling en dus een tot de aanbieder 

gerichte wilsverklaring. Ook de aanvaarding kan in beginsel in iedere vorm geschieden (zie ook onder c – 

art. 3:37 lid 1 BW). Zij kan dus ook besloten liggen in een gedraging.  

 

e. Totstandkoming overeenkomst 

Door een aanbod te aanvaarden, ontstaat er een overeenkomst. De wilsovereenstemming komt tot stand op 

het ogenblik waarop de aanvaarding de aanbieder bereikt. Wanneer een aanvaarding de aanbieder niet of 

niet tijdig bereikt, brengt zij in beginsel geen overeenkomst tot stand. Art. 3:37 lid 3 BW bepaalt namelijk 

dat een verklaring pas werking heeft indien de verklaring daadwerkelijk de persoon heeft bereikt tot wie 

zij is gericht.  

 

Er zijn echter uitzonderingen op deze regel, namelijk indien het niet of niet tijdig bereiken voor risico komt 

van de ontvanger (zie art. 3:37 lid 3, tweede zin). De wet brengt drie storingsoorzaken voor risico van de 

geadresseerde:  

• Eigen handeling: de geadresseerde is bijvoorbeeld op reis gegaan zonder orde op zaken te stellen.  

 
6 Brahn/Reehuis, p. 216. 
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• Handeling van personen in zijn sfeer: de secretaresse van de geadresseerde vergeet bijvoorbeeld om 

de geadresseerde te wijzen op een brief.  

• Persoonlijk betreffende omstandigheden: de geadresseerde wordt na een ongeval in het ziekenhuis 

opgenomen.  

 

Vindplaats: Brahn/Reehuis, p. 220-221.  

 

f. De wilsvertrouwensleer (art. 3:33 en 3:35 BW tezamen) 

 

Stap 1: Wil en verklaring lopen uiteen (geen wilsovereenstemming) 

Voor de duidelijkheid: er zijn twee wilsverklaringen nodig voor een overeenkomst, namelijk de 

wilsverklaring van het aanbod en de wilsverklaring van de aanvaarding. Het aanbod en de aanvaarding 

vormen de in art. 3:33 BW bedoelde wilsverklaringen (rechtshandelingen) die, wanneer ze op elkaar 

aansluiten, een overeenkomst doen ontstaan (art. 6:213 lid 1 BW). Dit noemt men ‘wilsovereenstemming’.  
 

Het kan echter gebeuren dat een ‘wilsverklaring’ niet aansluit op de ‘(innerlijke) wil’ van een partij.  
Voorbeeld: Wanneer de laptop van Willem voor de zoveelste keer kapot gaat, grapt hij dat Thijs de laptop 

wel mag hebben voor niks. Thijs vat de grap van Willem serieus op en accepteert het aanbod van Willem. 

Willem had echter niet de wil om daadwerkelijk de laptop aan Thijs voor niks aan te bieden.  

 

In zo’n geval grijp je terug naar het uitgangspunt van art. 3:33 BW: ‘Een rechtshandeling vereist een op 
een rechtsgevolg gerichte wil die zich door een verklaring heeft geopenbaard.’ Dit impliceert dat in het 

geval wanneer wil en verklaring niet overeenstemmen (uiteenlopen), er geen sprake is van een 

rechtshandeling, omdat de verklaring niet was gericht op het beoogde rechtsgevolg. Omdat er geen 

rechtshandeling is ontstaan, is er ook geen overeenkomst ontstaan. Een overeenkomst bestaat immers uit 

een meerzijdige rechtshandeling (art. 6:213 BW).  

 

In het voorbeeld van Willem en Thijs had Willem niet de wil om de laptop gratis aan Thijs te geven, in 

tegenstelling tot zijn verklaring. Het was immers een grap. Omdat de verklaring van Willem niet 

overeenstemde met zijn wil, is er geen sprake van een rechtshandeling als bedoeld in art. 3:33 BW. Het 

gevolg daarvan is dat er geen sprake is van een aanbod, omdat een aanbod een rechtshandeling is. Er is 

daarom geen overeenkomst tot stand gekomen. Een overeenkomst ontstaat immers door aanbod en 

aanvaarding daarvan (art. 6:217 BW).  

 

Vindplaats: Brahn/Reehuis, p. 222-224 

 

Geestelijke stoornis (art. 3:34 BW) 

Art. 3:34 lid 1 BW 

Heeft iemand wiens geestvermogens blijvend of tijdelijk zijn gestoord, iets verklaard, dan wordt een met 

de verklaring overeenstemmende wil geacht te ontbreken, indien de stoornis een redelijke waardering der 

bij de handeling betrokken belangen belette, of indien de verklaring onder invloed van die stoornis is 

gedaan. Een verklaring wordt vermoed onder invloed van de stoornis te zijn gedaan, indien de 

rechtshandeling voor de geestelijk gestoorde nadelig was, tenzij het nadeel op het tijdstip van de 

rechtshandeling redelijkerwijze niet was te voorzien. 

 

Art. 3:34 BW geeft een aanvulling op art. 3:33 BW. Krachtens art. 3:34 lid 1 BW wordt de wil, die vereist 

is ex art. 3:33 BW, ‘geacht’ te hebben ontbroken indien de stoornis een redelijke waardering der bij de 
handeling betrokken belangen belette, of indien de verklaring onder invloed van die stoornis is gedaan. 
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Art. 3:34 BW moet daarom ook gezien worden als een bewijsvermoeden: dit artikel biedt de geestelijk 

gestoorde hulp bij het bewijzen dat zijn wil niet aanwezig was ten tijde van zijn verklaring.  

 

Het ontbreken van de wil maakt de rechtshandeling vernietigbaar (art. 3:34 lid 2 BW). De definitie van 

vernietigbaarheid zal later in dit vak worden besproken.   

 

Stap 2: Bescherming van de wederpartij die gerechtvaardigd heeft vertrouwd 

Art. 3:35 BW 

Tegen hem die eens anders verklaring of gedraging, overeenkomstig de zin die hij daaraan onder de 

gegeven omstandigheden redelijkerwijze mocht toekennen, heeft opgevat als een door die ander tot hem 

gerichte verklaring van een bepaalde strekking, kan geen beroep worden gedaan op het ontbreken van een 

met deze verklaring overeenstemmende wil. 

 

Art. 3:35 BW komt tegemoet aan de eis van het rechtsverkeer dat men een ander aan zijn (wils)verklaring 

kan houden. Art. 3:35 BW beschermt de wederpartij die het gerechtvaardigd vertrouwen had dat de ene 

partij door haar verklaring of (andere) gedraging daadwerkelijk hetgeen wilde wat zij verklaarde. Hoewel 

de rechtshandeling dus niet ontstaat als er geen wilsovereenstemming is (wil en verklaring sluiten op elkaar 

aan), beschermt de wetgever het opgewekte vertrouwen van de wederpartij.  

Ieder beroep op het ontbreken van wil, dus ook een beroep in de zin van art. 3:34 BW (geestelijke stoornis), 

kan worden geblokkeerd door de in art. 3:35 BW neergelegde vertrouwensbescherming. 

 

Als de wederpartij de andere partij wil houden aan zijn verklaring dient het vertrouwen van de wederpartij 

dan echter wel gerechtvaardigd te zijn. Volgens art. 3:35 BW moet de wederpartij de verklaring van de 

andere partij hebben opgevat ‘overeenkomstig de zin die hij daaraan onder de gegeven omstandigheden 

redelijkerwijze mocht toekennen’.  
 

Het gerechtvaardigd vertrouwen vereist ‘goede trouw’ in de zin van art. 3:11 BW. Art. 3:11 BW vormt de 
maatstaf voor de beoordeling of iemand die is afgegaan op de schijnbare wil, die hij afleidde uit een aan 

hem gerichte verklaring, de schijn ook inderdaad voor werkelijkheid had mogen houden. Dit wordt 

beoordeeld aan de hand van de omstandigheden van het geval. Onder omstandigheden kan op de 

wederpartij een onderzoeksplicht rusten; dat wil zeggen dat de wederpartij soms moet onderzoeken of de 

ander daadwerkelijk wil wat hij verklaart. Als er een onderzoeksplicht bestaat en deze plicht is geschonden 

door de wederpartij, dan kan de wederpartij geen beroep doen op art. 3:35 BW.  

 

De vuistregel is: hoe nadeliger het uitpakt voor degene die de verklaring heeft gedaan, en hoe voordeliger 

het is voor de wederpartij, hoe minder snel er sprake is van gerechtvaardigd vertrouwen.  

 

Is aan de vereisten van art. 3:35 BW voldaan, dan kan tegen de wederpartij geen beroep worden gedaan 

op het ontbreken van een met de verklaring overeenstemmende wil. De partij die iets heeft verklaard, kan 

dan geen beroep doen op het ontbreken van zijn wil.  

 

Dus in het voorbeeld van hierboven: als Thijs er gerechtvaardigd op had vertrouwd dat de verklaring van 

Willem overeenkwam met zijn wil, dan kan Thijs een beroep doen op art. 3:35 BW, waardoor Willem 

alsnog wordt gebonden aan zijn verklaring alsof bij hem degelijk een wil aanwezig was. Dit zal hier 

waarschijnlijk niet het geval zijn aangezien het nadeel voor Willem (de verklarende) erg groot is en het 

voordeel voor Thijs erg groot is. 
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Met andere woorden: er wordt dan geacht dat de wil aanwezig was door het gerechtvaardigd vertrouwen 

ex art. 3:35 BW, waardoor er toch sprake is van een rechtshandeling, wat met zich meebrengt dat er alsnog 

een overeenkomst is ontstaan.  

 

Vindplaats: Brahn/Reehuis, p. 224-228. Wij raden aan om de voorbeelden te lezen die vermeld staan in 

de tekst. De voorbeelden geven duidelijk aan hoe je art. 3:35 BW moet toepassen en wat de werking is van 

art. 3:35 BW. Uiteindelijk zul je zelf art. 3:35 BW moeten toepassen in het tentamen (en in de praktijk), 

dus het is alleen maar goed om zo veel mogelijk voorbeelden hierover te lezen.  

 

Stap 3: Uitzonderingsgevallen: correctie door redelijkheid en billijkheid  

Hoewel op zich aan alle eisen van art. 3:35 BW voldaan kan zijn, kan een beroep op art. 3:35 BW in strijd 

zijn met de redelijkheid en billijkheid als bedoeld in art. 6:248 lid 2 en art. 6:2 lid 2 BW. Dat is echter 

slechts het geval indien naar de maatstaven van redelijkheid en billijkheid een beroep op art. 3:35 BW 

onaanvaardbaar is.  

 

Dit beroep zal zelden slagen. Dit komt omdat deze correctie kan worden toegekend in situaties waarin de 

gebonden partij – de partij die een verklaring had gedaan – een ernstig nadeel ondervindt en de wederpartij 

er flink op voortuit gaat. In dat geval zal er echter niet snel zijn voldaan aan de eis van gerechtvaardigd 

vertrouwen.  

 

De Hoge Raad heeft zich uitgesproken over gevallen waarin een beroep op de beperkende werking van de 

redelijkheid en billijkheid wellicht kan slagen. In het arrest HR Westhoff/Spronsen oordeelde de Hoge Raad 

dat zo’n beroep kan slagen in het geval van een eenzijdige ontslagname van de werknemer. De Hoge Raad 

gaf twee ‘aanknopingspunten’. Ten eerste is van belang of de werknemer de verklaring heeft gedaan onder 
invloed van een tijdelijke stoornis van zijn geestvermogens. Ten tweede is van belang of de werkgever 

geen nadeel zal ondervinden indien hij de arbeidsovereenkomst als onaangetast beschouwd. De werkgever 

ervaart echter wel nadeel als hij bijvoorbeeld al nieuw personeel heeft aangenomen of getraind.  

 

Vindplaats: Brahn/Reehuis, p. 228-229.   

 

Samenvattend 

Stel: iemand doet een verklaring waar zijn wil niet is op gericht. Bijvoorbeeld doormiddel van een grap. 

• Stap 1: In beginsel is er dan geen overeenkomst ontstaan, omdat art. 3:33 BW een op een rechtsgevolg 

gerichte wil vereist die zich in een verklaring heeft geopenbaard. Er is dan geen rechtshandeling tot 

stand gekomen. 

• Stap 2: De wederpartij kan echter worden beschermd ex art. 3:35 BW, indien hij er gerechtvaardigd 

op mocht vertrouwen dat de andere partij daadwerkelijk wilde wat hij verklaarde. In dat geval wordt 

geacht dat de wil toch aanwezig was bij de wederpartij.  

• Stap 3: In uitzonderingsgevallen kan een beroep op art. 3:35 BW onaanvaardbaar zijn naar de 

maatstaven van redelijkheid en billijkheid als bedoeld in art. 6:248 lid 2 en art. 6:2 lid 2 BW. Dit zal 

echter pas worden aangenomen bij hoge uitzondering.  

 

Tip van BOEQ: De wilsvertrouwensleer van art. 3:33-35 BW is een belangrijk onderwerp, wat vaak 

terugkomt in een tentamen.  

 

Onderwerp 2: Uitleg overeenkomst  

Het kan gebeuren dat partijen na het sluiten van een overeenkomst een geschil krijgen over hoe de 

overeenkomst moet worden begrepen. Alle uitingen van de taal zijn namelijk alleen in hun context te 

begrijpen.  
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Bij het vaststellen van de betekenis van verklaringen spelen de redelijkheid en billijkheid een rol. Sinds de 

jaren zeventig is het vaste rechtspraak van de Hoge Raad dat niet kan worden volstaan met een zuiver 

taalkundige uitleg van de bewoordingen van een overeenkomst. Een belangrijk arrest is HR Haviltex. In 

dit arrest is de befaamde Haviltex-norm ontstaan:  

 

“Voor de beantwoording van de vraag hoe in een schriftelijk contract de verhouding van partijen is 

geregeld (en of dit een contract een leemte laat die moet worden aangevuld), komt het aan op de zin die 

partijen in de gegeven omstandigheden over en weer redelijkerwijs aan deze bepalingen mochten 

toekennen en op hetgeen zij te dien aanzien redelijkerwijs van elkaar mochten verwachten.” 

 

De Hoge Raad stelt dus dat het bij de uitleg van contractsbepalingen niet aankomt op ‘een zuivere 

taalkundige uitleg van de bepalingen van het contract’ maar op ‘de zin die partijen in de gegeven 

omstandigheden over en weer redelijkerwijs aan deze bepalingen mochten toekennen en op hetgeen 

zij te dien aanzien redelijkerwijs van elkaar mochten verwachten’, waaraan werd toegevoegd dat 

daarbij mede van belang kan zijn ‘tot welke maatschappelijke kringen partijen behoren en welke 
rechtskennis van zodanige partijen kan worden verwacht’.  
 

Vindplaats: Brahn/Reehuis, p. 286-290. 

 

Onderwerp 3: De redelijkheid en billijkheid  

De redelijkheid en billijkheid vormen een belangrijke basis van het privaatrecht. Dit beginsel ligt ten 

grondslag aan een groot aantal privaatrechtelijke leerstukken. De redelijkheid en billijkheid hebben in het 

Nederlandse privaatrecht hun wettelijke grondslag gevonden in art. 6:2 BW (voor verbintenissen) en art. 

6:248 BW (voor obligatoire overeenkomsten). 

- Art. 6:2 lid 1 BW bepaalt dat schuldeiser en schuldenaar verplicht zijn zich overeenkomstig de 

redelijkheid en billijkheid te gedragen: de redelijkheid en billijkheid voorzien dus in aanvullende 

vereisten in de verhouding tussen schuldenaar en schuldeiser.  

- Art. 6:248 lid 1 BW bepaalt verder dat overeenkomsten niet alleen de overeengekomen 

rechtsgevolgen hebben, maar ook de gevolgen welke uit de eisen van redelijkheid en billijkheid 

voortvloeien (art. 6:248 lid 1 BW).  

- Het tweede lid van de beide artikelen maakt vervolgens duidelijk dat de redelijkheid en billijkheid 

ook beperkingen kunnen aanleggen: een (overeengekomen) regel is niet van toepassing indien dat naar 

maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is (art. 6:2 lid 2 BW resp. art. 6:248 lid 2 

BW). 

 

De redelijkheid en billijkheid verwijst naar ongeschreven recht. Dit beginsel is een open norm en de 

werking is afhankelijk van de feiten en omstandigheden. In art. 3:12 BW worden enkele gezichtspunten 

genoemd die betrokken dienen te worden bij de uitleg van de redelijkheid en billijkheid: algemeen erkende 

rechtsbeginselen, de in Nederland levende rechtsovertuigingen en de betrokken maatschappelijke en 

persoonlijke belangen.  

 
De functies van de redelijkheid en billijkheid  

De redelijkheid en billijkheid hebben in het Nederlandse recht drie functies:  
1. De aanvullende werking: de redelijkheid en billijkheid kunnen ervoor zorgen dat hetgeen uit de 

overeenkomst voortvloeit, wordt aangevuld. Zij vult hetgeen aan wat partijen ongeregeld hebben 
gelaten (zie art. 6:2 lid 1 en 6:248 lid 1 BW).  

2. De beperkende werking: de redelijkheid en billijkheid kunnen ervoor zorgen dat tussen partijen 
geldende regels niet van toepassing zijn. Wanneer de omstandigheden daartoe leiden wordt het 
overeengekomene tussen partijen door de redelijkheid en billijkheid terzijde gesteld. Het beginsel dat 
men gebonden is aan een overeenkomst staat voorop. Van de beperkende werking van de redelijkheid 
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en billijkheid moet daarom terughoudend gebruik worden gemaakt. Voor de beperkende werking van 
de redelijkheid en billijkheid is alleen plaats wanneer hetgeen uit de wet of overeenkomst voortvloeit 
een onaanvaardbare uitkomst zou zijn.  

3. De uitleg van rechtshandelingen: Wanneer een overeenkomst moet worden uitgelegd omdat hij 
onduidelijk is, kan soms een beroep worden gedaan op de redelijkheid en billijkheid.  

 
De werking van de redelijkheid en billijkheid vindt zijn uitwerking in enkele leerstukken. Een van die 
leerstukken is het leerstuk van de onvoorziene omstandigheden. 
 

Onvoorziene omstandigheden (art. 6:258 BW)  

Het uitgangspunt van het contractenrecht, is dat men moet nakomen waartoe men zich heeft verplicht 

doormiddel van het sluiten van een overeenkomst. Dit wordt ook wel aangeduid met het Latijnse adagium: 

“Pacta sunt servanda’ (afspraken moeten worden nagekomen). Er zijn echter uitzonderingen op dit 
beginsel.  

 

Art. 6:258 lid 1 BW 

De rechter kan op verlangen van een der partijen de gevolgen van een overeenkomst wijzigen of deze 

geheel of gedeeltelijk ontbinden op grond van onvoorziene omstandigheden welke van dien aard zijn dat 

de wederpartij naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid ongewijzigde instandhouding van de 

overeenkomst niet mag verwachten. Aan de wijziging of ontbinding kan terugwerkende kracht worden 

verleend. 

Art. 6:258 lid 1 BW geeft de rechter de bevoegdheid op verlangen van één van de partijen de 

rechtsgevolgen van de overeenkomst te wijzigen of deze geheel of gedeeltelijk te ontbinden op grond van:  

• Onvoorziene omstandigheden  

• Die van dien aard zijn dat de wederpartij ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst naar 

maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet mag verwachten.  

 

Onvoorziene omstandigheden zijn na het sluiten van de overeenkomst ingetreden omstandigheden waarin 

door partijen niet in hun overeenkomst is voorzien. Een voorbeeld dat nu erg in de praktijk speelt, is de 

coronacrisis. De coronacrisis heeft veel veranderd waardoor nakoming in sommige gevallen moeilijk of 

onmogelijk wordt. Denk bijvoorbeeld aan een afnameovereenkomst van een restaurant bij een leverancier, 

waarbij het restaurant verplicht zijn deuren moet sluiten. In dat geval kan wellicht een beroep op de 

onvoorziene omstandigheden ex art. 6:258 BW slagen om de overeenkomst te wijzigen.  

 

De eisen van art 6:258 BW zijn zwaar. Ten eerste kunnen alleen uitzonderlijke omstandigheden als 

onvoorzien gelden. Ten tweede moeten die onvoorziene omstandigheden van dien aard zijn dat de 

wederpartij naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid geen ongewijzigde instandhouding mag 

verwachten. Aan deze maatstaf wordt niet spoedig voldaan. Slechts bij hoge uitzondering is afwijking van 

de overeenkomst mogelijk.  

 

Vindplaats: Brahn/Reehuis, p. 290-303.     
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HR Eelman/Hin 
 

Relevantie: Dit arrest is een standaardarrest voor het leerstuk van het gerechtvaardigd vertrouwen. De 

hoofdregel wordt gegeven door art. 3:33 BW: een rechtshandeling vereist een op een rechtsgevolg gerichte 

wil die zich door een verklaring heeft geopenbaard. Wanneer wil en verklaring niet overeenkomen, 

bijvoorbeeld wanneer een persoon een grap maakt, is er in beginsel geen sprake van een rechtshandeling. 

De wederpartij kan echter beschermd worden ex art. 3:35 BW: gerechtvaardigd vertrouwen. Daarnaast kan 

art. 3:35 BW de regel van art. 3:34 BW doorkruisen, waardoor de rechtshandeling alsnog geldig is.  

 

Dit arrest speelde zich af onder het oude BW dat art. 3:34 BW niet kende. De uitkomst zou echter hetzelfde 

zijn: een geslaagd beroep op art. 3:35 BW doorkruist de werking van art. 3:34 BW.  

 

Relevante feiten: Eelman, een veehouder op Texel, verkocht zijn boerderij aan Hin. Eelman had de 

boerderij verkocht tegen een normaal economische prijs aan Hin. Na de koop, maar nog voordat de 

boerderij was overgedragen, werd Eelman onder curatele gesteld vanwege schizofrenie. De curator7 van 

Eelman voert aan dat Eelman niet daadwerkelijk de koop had gewild, omdat achteraf bleek dat Eelman de 

boerderij had verkocht onder invloed van de waanvoorstelling dat in zijn boerderij spoken huisden. In de 

procedure komt vast te staan dat Hin niet wist en ook niet kon of behoorde te weten dat Eelman een 

overeenkomst had gesloten onder invloed van een waanvoorstellingen. 

• De curator doet dus een beroep op het ontbreken van de wil van Eelman. Zonder wil op een 

rechtsgevolg is er geen sprake van een rechtshandeling (art. 3:33 BW). Zonder rechtshandeling is er 

geen sprake van een overeenkomst (art. 6:213 BW).  

 

Rechtsvraag: Is er onder deze omstandigheden een overeenkomst tot stand gekomen, gelet op het feit dat 

Eelman leed aan waanvoorstellingen (geestelijke stoornis)?  

 

Beoordeling door de Hoge Raad: De Hoge Raad verwierp het beroep dat de curator namens Eelman deed 

op diens wilsontbreken. De Hoge Raad overwoog dat voor een beroep op wilsontbreken in het algemeen 

moet worden verlangd dat de wederpartij begreep of moest begrijpen dat de verklaring niet beantwoordde 

aan de werkelijke wil.  

 

Bij de beoordeling van het al dan niet aanwezig zijn van wilsovereenstemming moet worden gelet op de 

‘eisen van het rechtsverkeer’. Het rechtsverkeer eist dat degene die handelt in gerechtvaardigd vertrouwen, 
wordt beschermd tegen de ander die de schijn van de wil heeft opgewerkt door haar verklaring.  

 

In deze casus speelde onder andere mee dat er sprake was van een verkoop voor een normale economische 

prijs. Hin mocht er dus gerechtvaardigd op vertrouwen dat de verklaring van Eelman overeenstemde met 

zijn wil. Er was dus een overeenkomst tot stand gekomen voor de verkoop van het huis.  

 

Belangrijke rechtsoverwegingen:  

 De Hoge Raad oordeelt dat het gerechtvaardigd vertrouwen beschermd dient te 

worden.  

“(…) in de eerste plaats wordt gelet op de eisen van het rechtsverkeer, welke althans 
voor overeenkomsten onder bezwarende titel verlangen dat ten aanzien van dengene 

die afgaat op een bij hem opgewekten schijn het daardoor gerechtvaardigde 

vertrouwen wordt beschermd tegenover hem, die dezen opriep;” 

 
7 Een curator is iemand door de rechter is aangewezen om het beheer te voeren over de bezittingen van een natuurlijk 
persoon of van een rechtspersoon. Hij wordt bijvoorbeeld aangesteld wanneer iemand onder curatele is gesteld.  
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HR Saladin/HBU 
 

Relevantie: In dit arrest wordt er een beroep gedaan op de beperkende werking van art. 6:248 lid 2 BW, 

welke niet slaagt. Deze mogelijkheid wordt echter wel in dit arrest voor het eerst erkend. Verder zijn de 

geformuleerde gezichtspunten van het arrest van groot belang voor de toetsing van exoneratiebedingen.  

 

Relevante feiten: Saladin liet zich, als leek op financieel gebied, adviseren door de Hollandsche Bank-

Unie (hierna: HBU). HBU raadde hem een transactie met Savard aan als buitenkansje, gepaard met 

bewoordingen als ‘De bank kan geen garantie geven, maar het is 100 percent safe’, ‘Savard is onmetelijk 
rijk’.  
 

In opdracht van Saladin ging HBU de transactie met Savard aan. De bank heeft in zijn overeenkomst met 

Saladin opgenomen: ‘(…) kunnen wij generlei aansprakelijkheid voor deze transactie op ons nemen’. 
Savard ging failliet en Saladin verloor veel geld op zijn ‘100 percent safe’ transactie. Saladin wilde zijn 
verliezen op HBU verhalen. De bank voerde als verweer het exoneratiebeding waarin de bank afstand doet 

van haar aansprakelijkheid.  

 

Rechtsvraag: Is het beroepen op het exoneratiebeding (beding tot uitsluiting van aansprakelijkheid) in dit 

geval in strijd met de redelijkheid en billijkheid?  

 

Beoordeling door de Hoge Raad: Volgens de Hoge Raad hangt het rechtmatige gebruik van een 

exoneratiebeding af van een waardering van de omstandigheden van het geval. De Hoge Raad noemt een 

aantal gezichtspunten:  

• De zwaarte van de schuld 

• Mede i.v.m. de aard en de ernst van de bij enige gedraging betrokken belangen 

• De aard en de verder inhoud van de overeenkomst waarin het beding voorkomt 

• De maatschappelijke positie en de onderlinge verhouding van partijen 

• De wijze waarop het beding is tot stand gekomen 

• De mater waarin de wederpartij zich de strekking van het beding bewust is geweest 

 

De Hoge Raad neemt de aard en de ernst van het verwijt dat aan de bank kan worden gemaakt en dat de 

bank te goeder trouw was in overweging. De Hoge Raad komt tot de conclusie dat HBU in deze 

omstandigheden rechtmatig een beroep kon doen op het exoneratiebeding.  

 

Belangrijke rechtsoverwegingen:  

 Gezichtspunten van de Hoge Raad  

“Een beroep op dit beding niet vrijstaat, afhankelijk kan zijn van de waardering van tal 
omstandigheden, zoals: de zwaarte van de schuld, mede i.v.m. de aard en de ernst van de bij 

enige gedraging betrokken belangen, de aard en de verdere inhoud van de overeenkomst 

waarin het beding voorkomt, de maatschappelijke positie en de onderlinge verhouding van 

pp., de wijze waarop het beding tot stand is gekomen, de mate waarin de wederpartij zich de 

strekking van het beding bewust is geweest;” 

 

  



BOEQ Arrestanalyses week 2 | Inleiding Privaatrecht I: Verbintenissenrecht (2021-2022) 

 

88 

HR Ermes c.s./Haviltex 
 

Relevantie: Het kan gebeuren dat partijen na het sluiten van een overeenkomst een geschil krijgen over 

hoe de overeenkomst moet worden begrepen. Alle uitingen van de taal zijn namelijk alleen in hun context 

te begrijpen. Sinds de jaren zeventig is het vaste rechtspraak van de Hoge Raad dat niet kan worden 

volstaan met een zuiver taalkundige uitleg van de bewoordingen van een overeenkomst. Dit is een 

illustratief arrest.  

 

Relevante feiten: Ermes en Langerwerf (Ermes c.s.) verkopen in februari 1976 een machine voor het 

snijden van steekschuim voor bloemen, aan Haviltex BV. In de koopovereenkomst wordt een beding 

opgenomen waarin staat dat de koper het recht heeft de machine terug te geven voor 20.000 gulden. De 

machine wordt bij Haviltex geïnstalleerd. Een half jaar later wilde Haviltex de machine teruggeven, zodat 

hij zijn geld terug kreeg. De verkopers (Ermes c.s.) accepteerden dit echter niet, omdat Haviltex geen goede 

reden aanvoerde waarom hij de machine terug wilde geven. De verkopers stelden dat zij met het beding 

nooit hebben bedoeld dat de koopovereenkomst zonder goede reden ontbonden zou kunnen worden. 

Haviltex stelde dat er in het beding simpelweg stond dat de machine voor het eind van het jaar teruggegeven 

kan worden. In het beding stond niet dat voor de teruggave een goede reden vereist was. 

 

Rechtsvraag: Hoe moet het in de overeenkomst opgenomen ‘teruggeven’ worden uitgelegd? 

 

Beoordeling door de Hoge Raad: De Hoge Raad oordeelt als volgt: “Voor de beantwoording van de 
vraag hoe in een schriftelijk contract de verhouding van partijen is geregeld (en of dit een contract een 

leemte laat die moet worden aangevuld), komt het aan op de zin die partijen in de gegeven omstandigheden 

over en weer redelijkerwijs aan deze bepalingen mochten toekennen en op hetgeen zij te dien aanzien 

redelijkerwijs van elkaar mochten verwachten.” 

Daarbij kan mede van belang zijn tot welke maatschappelijke kringen de partijen behoren, en welke 

rechtskennis van partijen kan worden verwacht.  

 

Het hof heeft een onjuiste maatstaf gehanteerd door te oordelen dat er louter gekeken moet worden naar 

de taalkundige uitleg van de bepalingen. Het gaat erom wat partijen in de gegeven omstandigheden uit 

elkaars verklaringen en gedragingen redelijkerwijs (gerechtvaardigd vertrouwen) omtrent elkanders 

bedoelingen mochten afleiden. Het arrest van het hof wordt vernietigd. 

 

Belangrijke rechtsoverwegingen:  

 

Zie 

punt 2 

van de 

Hoge 

Raad 

De Haviltex-maatstaf  

“Voor de beantwoording van de vraag hoe in een schriftelijk contract de verhouding van 
partijen is geregeld (en of dit een contract een leemte laat die moet worden aangevuld), 

komt het aan op de zin die partijen in de gegeven omstandigheden over en weer 

redelijkerwijs aan deze bepalingen mochten toekennen en op hetgeen zij te dien aanzien 

redelijkerwijs van elkaar mochten verwachten.” 
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HR Hofland/Hennis 
 

Relevantie: Niet ieder ‘aanbod’ is ook daadwerkelijk een aanbod in de zin van art. 6:217 lid 1 BW. Of een 
mededeling is op te vatten als een aanbod dan wel dat ‘slechts’ sprake is van een uitnodiging om in 

onderhandeling te treden, is een interpretatiekwestie. Dit arrest geeft een voorbeeld waarin een ‘aanbod’ 
doormiddel van een advertentie in de krant, niet werd aangemerkt als een aanbod in de zin van art. 6:217 

lid 1 BW. 

 

Vindplaats: Brahn/Reehuis, p. 217.  

 

Relevante feiten: In een woninggids stond een huis te koop voor ƒ 215.000. Hennis leest de advertentie 
en besluit om het huis te kopen voor de vraagprijs van ƒ 215.000. De verkoper, Hofland, wil niks van de 
verkoop weten en weigert mee te werken aan de levering (overdracht).  

• Hennis vordert dat Hofland meewerkt aan de levering, omdat er volgens Hennis sprake is van een 

overeenkomst.  

• Hofland stelt dat er slechts sprake was van een ‘vrijblijvend aanbod’.  
 

Rechtsvraag: Is er in deze situatie een overeenkomst tot stand gekomen?    

 

Beoordeling door de Hoge Raad: De rechtbank oordeelde dat de vraagprijs in de woninggids slechts een 

vrijblijvend aanbod was: wanneer het bod is gedaan, dient het bod nog geaccepteerd te worden door de 

verkoper. Het hof oordeelde dat er inderdaad sprake was van een vrijblijvend aanbod, maar dat in het 

onderhavige geval de overeenkomst wel tot stand is gekomen door aanvaarding van het vrijblijvende 

aanbod.  

 

De Hoge Raad stelt voorop dat een advertentie, waarin een individueel bepaalde zaak voor een bepaalde 

prijs te koop wordt aangeboden, zich er in beginsel niet toe leent door eventuele gegadigden anders te 

worden opgevat dan als een uitnodiging om in onderhandeling te treden. Er was ook geen sprake van 

een vrijblijvend aanbod, maar slechts een uitnodiging om in onderhandeling te treden.  

 

Belangrijke rechtsoverwegingen:  

 

Zie 

punt 2 

van de 

Hoge 

Raad 

Er was slechts sprake van een uitnodiging tot onderhandeling 

“Vooropgesteld moet worden dat een advertentie waarin een individueel bepaalde zaak 

voor een bepaalde prijs te koop wordt aangeboden leent zich in beginsel niet ertoe door 

eventuele gegadigden anders te worden opgevat dan als een uitnodiging om in 

onderhandeling te treden, waarbij niet alleen prijs en eventuele verdere voorwaarden van 

de koop, maar ook de persoon van de gegadigde van belang kunnen zijn.” 

Zie 

punt 4 

van de 

Hoge 

Raad 

Toepassing op de casus 

“(…) het Hof blijk gegeven van een onjuiste rechtsopvatting door er van uit te gaan dat een 

zodanige advertentie eventueel door gegadigden mag worden opgevat als een aanbod met 

de clausule ‘vrijblijvend’ dat alleen maar hoeft te worden aanvaard om de verkoper te 
binden tenzij deze onverwijld na de aanvaarding dit aanbod herroept.” 
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HR Westhoff/Spronsen  
 

Relevantie: Wanneer er aan de eisen van art. 3:35 BW is voldaan, is de partij gebonden aan zijn verklaring. 

De wederpartij mocht er namelijk gerechtvaardigd op vertrouwen dat de wil en verklaring van de partij 

overeenstemde. Er kan echter een beroep gedaan worden op de redelijkheid en billijkheid als bedoeld in 

art. 6:248 lid 2 en art. 6:2 lid 2 BW. De wederpartij kan dan geen beroep doen op art. 3:35 BW. Daarvan 

zal slechts in bijzondere situaties sprake zijn. In dit arrest wordt een voorbeeld gegeven wanneer een beroep 

op de redelijkheid en billijkheid de werking van art. 3:35 BW kan ontnemen, in het geval van een eenzijdige 

ontslagname van de werknemer.  

 

Relevante feiten: Westhoff was sinds 1974 in dienst bij Spronsen BV als vrachtwagenchauffeur. Westhoff 

meende dat was afgesproken dat wanneer hij de bestemming had bereikt, iemand van de zaak hem zou 

terugbrengen om zijn auto op te halen. In de veronderstelling dat die afspraak niet was nagekomen, zei 

Westhoff aan een medewerker van Spronsen: “Ik pak mijn zooitje je bekijkt het maar, en ik kom niet meer 

terug.” Deze uiting werd door Spronsen opgevat als een eenzijdige rechtshandeling tot ontslagneming. 
Westhoff vordert doorbetaling van zijn salaris. Westhoff voert aan dat Spronsen had behoren te 

onderzoeken of Westhoff mocht de bedoeling had ontslag te nemen en vervolgens dat, zelfs indien 

Spronsen de gedragingen van Westhoff mocht opvattend als ontslagneming.  

 

Rechtsvraag: Mocht de werkgever vertrouwen op de mededelingen van de werkgever, of rustte er een 

onderzoeksplicht op de werkgever?  

 

Beoordeling door de Hoge Raad: De Hoge Raad oordeelt dat de beantwoording van de vraag of een 

werkgever mocht vertrouwen op de werkelijke bedoelingen van de werknemer, of dat er een 

onderzoeksplicht rust op de werkgever, slechts kan worden beantwoord in het licht van de omstandigheden 

en is derhalve sterk verweven met de feiten (zie r.o. 3.5, tweede alinea).  

 

De Hoge Raad oordeelde dat een dergelijke onderzoeksplicht kan bestaan indien:  

“(…) dat de eisen van de goede trouw in verband met de ingrijpende gevolgen die een eenzijdige 
ontslagneming op staande voet in beginsel voor de werknemer heeft, kunnen meebrengen dat de 

werkgeefster, hoezeer zij de betreffende uitingen als een ontslagneming heeft opgevat en mocht opvatten, 

de werknemer toch niet aan die ontslagneming mag houden indien er niet aan haar zijde sprake is van 

nadeel (...). Dit zal in het bijzonder het geval zijn indien de werknemer, toen hij deze uitlatingen deed, niet 

in staat was zijn wil te bepalen, omdat hij toen in een hevige gemoedsbeweging verkeerde of handelde 

onder de invloed van een stoornis van zijn geestvermogens.” – zie r.o. 3.6, middenstuk. 

 

Hieruit zijn dus twee maatstaven te onderscheiden in de vraag of iemand aan zijn verklaring kan worden 

gehouden. Ten eerste is van belang of de werknemer de verklaring heeft gedaan  onder invloed van een 

tijdelijke stoornis van zijn geestvermogens. Ten tweede is van belang of de werkgever geen nadeel zou 

ondervinden indien hij de arbeidsovereenkomst als onaangetast beschouwd. De werkgever ervaart echter 

wel nadeel als hij bijvoorbeeld al nieuw personeel heeft aangenomen of getraind.  

 

De Hoge Raad achtte deze situatie in dit geval echter niet aan de orde. Bovendien oordeelde de Hoge Raad 

dat de werkgever mocht aannemen dat Westhoff bedoelde wat hij verklaarde en dat, mocht dit niet het 

geval zijn, Westhoff voldoende tijd had gehad om hierop terug te komen. Spronsen werd in het gelijk 

gesteld (zie r.o. 3.6, eind).  

 

 

 



BOEQ Arrestanalyses week 2 | Inleiding Privaatrecht I: Verbintenissenrecht (2021-2022) 

 

91 

Beoordeling door de Hoge Raad 

r.o. 3.6 De werkgeefster mag de werknemer niet aan de eenzijdige ontslagneming houden, 

indien er niet aan haar zijde sprake is van nadeel. Dit zal in het bijzonder het geval 

zijn indien de werknemer, toen hij deze uitingen deed, niet in staat was zijn wil te 

bepalen, omdat hij toen in een hevige gemoedsbeweging verkeerde of handelde onder 

de invloed van een stoornis van zijn geestvermogens 

“Onderdeel 4 berust op de opvatting dat een werkgeefster die de uitingen van haar 

werknemer heeft opgevat en in de gegeven omstandigheden mogen opvatten als een 

ontslagneming zonder dat is vastgesteld dat deze werknemer dit ook inderdaad zo bedoelde, 

hem slechts dan aan deze ontslagneming mag houden, wanneer zij in gerechtvaardigd 

vertrouwen op de bij haar gewekte schijn iets heeft gedaan of nagelaten waardoor zij bij 

ongedaanmaking van de ontslagneming in een ongunstiger toestand zou komen dan waarin 

zij zonder die ontslagneming zou hebben verkeerd. Deze opvatting is in zoverre juist dat de 

eisen van de goede trouw in verband met de ingrijpende gevolgen die een eenzijdige 

ontslagneming op staande voet in beginsel voor de werknemer heeft, kunnen meebrengen 

dat de werkgeefster, hoezeer zij de betreffende uitingen als een ontslagneming heeft 

opgevat en mocht opvatten, de werknemer toch niet aan die ontslagneming mag houden 

indien er niet aan haar zijde sprake is van nadeel als in het onderdeel weergegeven. Dit 

zal in het bijzonder het geval zijn indien de werknemer, toen hij deze uitingen deed, niet 

in staat was zijn wil te bepalen, omdat hij toen in een hevige gemoedsbeweging verkeerde 

of handelde onder de invloed van een stoornis van zijn geestvermogens. De Rb. heeft 

echter niet vastgesteld dat zich hier een zodanig geval voordeed, doch is integendeel ervan 

uitgegaan dat Westhoff, zo hij een niet bedoelde verklaring zou hebben afgelegd, in elk 

geval voldoende gelegenheid heeft gehad daarop terug te komen.” 
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Hoorcollege 

Rechtshandeling  

Een rechtshandeling vereist een op een rechtsgevolg gerichte wil die zich door een verklaring heeft 

geopenbaard. Bij de totstandkoming van een rechtshandeling moeten ‘wil en verklaring’ 
overeenstemmen art. 3:33 BW. Ook moet je bekwaam zijn voor het verrichten van een rechtshandeling 

art. 3:32 BW. Onbekwamen zijn minderjarigen en onder curatele gestelden. Onbekwaamheid kan niet 

gecorrigeerd worden door art. 3:35 BW omdat hierbij geen sprake is van een rechtshandeling. 

 

Bij oneigenlijke dwaling is er geen sprake van een rechtshandeling. Een uitzondering op deze regel doet 

zich voor wanneer er een beroep is gedaan op gerechtvaardigd vertrouwen, en dit wordt gehonoreerd. 

Gerechtvaardigd vertrouwen staat in art. 3:35 BW.  

Bij een rechtshandeling hebben beide partijen een onderzoeksplicht, over de reikwijdte van de 

onderzoeksplicht wordt vaak gediscussieerd. In het arrest Eelman/Hin gaat het over deze 

onderzoeksplicht en over de goede trouw art. 3:11 BW. In dit arrest komt naar voren dat het beroep op 

vertrouwen in strijd is met Redelijkheid en Billijkheid. 

 

Art. 3:32 BW is een preliminaire stap; is er geen sprake van bekwaamheid, dan is er geen sprake van een 

rechtshandeling. Een correctie via art. 3:35 BW is niet mogelijk bij dit artikel. 

 

Art. 3:33 BW is de hoofdregel voor een geldige rechtshandeling, de wil kan hier worden gezien als de 

verklaring. Hier is een correctie via art. 3:35 wel geldig. De wil is nu niet gelijk aan de verklaring, maar via 

art. 3:35 kan dit toch leiden tot een geldige rechtshandeling. 

 

Art. 3:33 BW en 3:35 BW worden samen de wilsvertrouwensleer genoemd. In het arrest 

Westhoff/Spronsen wordt er een beroep gedaan op deze twee artikelen en deze worden gecorrigeerd 

door de Redelijkheid en Billijkheid.  

 

Bij Art. 3:34 is er sprake van wil = ̸verklaring; bijvoorbeeld in geval van een geestelijke stoornis. Ook hierop 

is een correctie mogelijk door art. 3:35 BW en ook hier kan dit leiden tot een geldige rechtshandeling. 

 

Overeenkomst (OVK) art. 6:213 BW: de OVK is altijd een meerzijdige rechtshandeling, die tot stand komt 

door middel van aanbod en aanvaarding art. 6:217 BW, waarbij de wil van de partijen op elkaar afgestemd 

moet zijn en aan elkaar geopenbaard moet zijn. 

De overeenkomst heeft geen verplichte vorm art. 3:37 BW. En de OVK is niet geldig als je de procedure 

niet hebt gevolgd. 

Je hebt ook de wederkerige OVK: hierbij zijn beide partijen aan elkaar gebonden. Een voorbeeld hiervan 

is een koopovereenkomst. Daarnaast heb je eenzijdige OVK: hierbij is één partij verplicht tot het 

verrichten van een prestatie. Een voorbeeld hiervan is schenking. 

 

Obligatoire overeenkomst: Een overeenkomst die een verbintenissen creëert. Er ontstaan voor één  

of meer partijen rechten en plichten.  

 

Zes beginselen van OVK-recht (uit de Asser): 

● Beginsel van partijautonomie;  

● Vertrouwensbeginsel art. 3:35 BW; 

● Ongelijkheidscompensatie (bijv. vanuit rechtvaardigheid de zwakkere partij beschermen ten 

koste van contractsvrijheid); 
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● Trouw aan het gegeven woord; 

● Schuld/risico/rechtszekerheid-beginsel; 

● Beginsel van maatschappelijke aanvaardbaarheid.  

 

De totstandkoming van een overeenkomst is geregeld in art. 6:217 BW: het moet gaan om een 

wilsovereenstemming (via aanbod en aanvaarding). Een aanbod is een voorstel aan de wederpartij om 

de OVK aan te gaan. Een aanbod kan ingetrokken, verworpen of aanvaard worden. Hoe lang het aanbod 

geldt (geldigheidsduur) is afhankelijk van de vorm waarin een aanbod wordt gedaan. Wanneer er sprake 

is van een termijn bij een aanbod, dan is dit aanbod niet herroepelijk. Herroepelijk houdt in dat je na de 

aanvaarding het aanbod alsnog kan intrekken. Een vrijblijvend aanbod wil zeggen dat er overeengestemd 

wordt met een geldig aanbod, wanneer een aanbod wordt aanvaard. 

 

Een mondeling aanbod moet direct aanvaarden worden anders vervalt het. 

De aanvaarding is het overeenstemmen met een geldig aanbod. De aanvaarding heeft geen verplichte 

vorm (vormvrij). 

 

Het arrest dat hoort bij aanbod en aanvaarding: Hofland/Hennis. Belangrijkste artikel bij dit arrest is art. 

7:2 BW. 

 

Zowel het aanbod als de aanvaarding zijn een eenzijdige rechtshandeling. Op deze handelingen is dus art. 

3:32 BW van toepassing. Ze dienen echter behandeld te worden als een meerzijdige rechtshandeling 

krachtens art. 6:218 BW. Op het moment dat de aanvaarding de aanbieder bereikt heeft, is de 

overeenkomst tot stand gekomen (ontvangsttheorie, art. 3:37 BW). 

 

De precontractuele fase is de fase waarin alle onderhandelingen plaatsvinden voorafgaand aan de 

totstandkoming van een overeenkomst. Beide partijen moeten in deze fase rekening houden met de 

belangen van de wederpartij. 

 

De rechtsgevolgen van een overeenkomst zijn afhankelijk van verschillende factoren. Ten eerste is het 

afhankelijk van de inhoud en afspraken die zijn gemaakt binnen de overeenkomst. De rechtsgevolgen zijn 

ook afhankelijk van de redelijkheid en billijkheid van art. 6:248 BW en van andere bepalingen zoals art. 

6:27 BW.  

 

De inhoud van een overeenkomst dient te worden uitlegt aan de hand van de Haviltex-norm. In het 

Haviltex-arrest  is bepaald dat niet alleen gekeken moet worden naar de letterlijke tekst, maar dat men 

voor de uitleg van een overeenkomst met name moet kijken naar de verklaring van de partijen en wat je 

daaruit kan afleiden. De inhoud van de OVK is dus afhankelijk van de omstandigheden en ook redelijkheid 

en billijkheid speelt een rol.  

 

Art. 6:248 BW: redelijkheid en billijkheid 

Lid 1: Voegt iets toe aan een niet-volledige afspraak door middel van de wet, een gewoonte, of 

redelijkheid en billijkheid. (zie ook art. 3:12 BW) 

Lid 2: Beperkende werking stelt de wel gemaakte afspraken tussen partijen ter zijde.  

Dus de contractsvrijheid wordt ingeperkt. Deze beperking moet terughoudend zijn, met betrekking tot 

risicoverdeling en proportionaliteit. Een voorbeeld van deze beperkende werking is te vinden in het arrest 

Saladin/HBU.  
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Art. 6:258 Onvoorziene omstandigheden. Dit wetsartikel zorgt ervoor dat de rechter de rechtsgevolgen 

van een OVK kan wijzigen of ontbinden.  

 

Een verbintenis kan ontstaan vanuit een overeenkomst of uit een onrechtmatige daad.  

 

Rechtsfeiten zijn de gedragingen van personen. Deze kan je onderverdelen in rechtshandelingen (hierbij 

is er een beoogd rechtsgevolg) en gedragingen (hierbij is het rechtsgevolg niet beoogd).  

 

Je hebt eenzijdige en meerzijdige rechtshandelingen. Bij eenzijdige rechtshandelingen gaat het om 

rechtshandelingen die verricht worden door één persoon. Een eenzijdige rechtshandeling kan gericht of 

ongericht zijn. Als hij gericht is moet de verklaring de persoon bereiken (bijv. ontslagbrief indienen)  en 

als hij ongericht is, niet. (bijv. testament opmaken) Een meerzijdige rechtshandeling is als meerdere 

personen de rechtshandeling verrichten. Een overeenkomst is altijd een meerzijdige rechtshandeling, 

maar een bedrijf oprichten kan ook een meerzijdige rechtshandeling zijn.  

 

Art. 3:33 BW wil en verklaring. Dit artikel is noodzakelijk voor het ontstaan van een rechtshandeling. Als 

de wil en verklaring niet overeenstemmen kan een rechtshandeling niet ontstaan.  

 

Art. 3:34 BW Tijdelijke of blijvende geestelijke stoornis. Bij dit artikel gaat het erom dat iemand een 

rechtshandeling verricht terwijl het geestesvermogen tijdelijk of blijvend gestoord is. In dit geval hoeven 

wil en verklaring niet in overeenstemming te zijn maar je moet wel de volgende stappen doorlopen: 

1. Bewijs dat de geestvermogens tijdelijk of blijvend gestoord zijn. Dit doe je door aan de hand van 

de casus uit te leggen waarom iemand niet ertoe in staat was ‘normaal’ te functioneren. (als 
iemand bijv., in shock is, dronken is o.i.d.)  

2. De rechtshandeling wordt geacht te ontbreken als:  

- De stoornis de redelijke waardering van de betrokken belangen belemmerde. Dit wil dus 

zeggen dat de geestelijk gestoorde op dat moment niet logisch kon redeneren over de 

belangen (van zichzelf en de wederpartij).  

- De verklaring is onder invloed van de stoornis gedaan. Om deze stap te verklaren moet 

je naar stap 3.  

3. De rechtshandeling is vermoedelijk onder invloed van de stoornis verricht: 

Als de rechtshandeling voor de geestelijk gestoorde nadelig was, is het vermoedelijk onder de 

invloed van de stoornis verricht. Hier is geen sprake van als het nadeel op het moment van de 

totstandkoming van de rechtshandeling nog niet te voorzien was. (nadeel is na de 

totstandkoming duidelijk geworden).  

Op grond van lid 2 van dit artikel wordt de rechtshandeling vernietigbaar (of nietig als het een eenzijdige 

rechtshandeling is).  

 

Art. 3:35 BW gerechtvaardigd vertrouwen. Je kan soms beroep doen op gerechtvaardigd vertrouwen. 

Dit wordt alleen gehonoreerd indien de partij die er beroep op doet er alles aan gedaan heeft om erachter 

te komen of de wederpartij de rechtshandeling écht wilde verrichten. Zij moeten dus onderzoek doen, 

genoeg tijd geven om de keuze te herroepen etc.  

 

Art. 3:32 BW handelingsonbekwaam. Een geestelijk gestoorde is niet handelingsonbekwaam. Alleen 

minderjarigen art. 1:234 BW en onder curatele gestelden art. 1:378 BW vallen hieronder en de 

wederpartij kan geen beroep doen op art. 3:35 BW omdat de rechtshandeling niet tot stand is gekomen 

indien deze is verricht door een handelingsonbekwame. Er zijn uitzonderingen (zie art. 1:234 BW). 
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Art. 3:34 BW feitelijk onbekwaam. Hier gaat het wél om geestelijk gestoorden en hier mag de 

wederpartij wel beroep doen op art. 3:35 BW.  

 

Onvoorziene gevolgen 

Onvoorziene gevolgen zijn vaak niet in het contract opgenomen. Er is sprake van onvoorziene 

omstandigheden indien je niet had kunnen zien aankomen dat de situatie zich zou voordoen. (Corona of 

WOI is hier een voorbeeld van). Art. 6:258 BW. 
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Oefenvragen 

Vraag 1 

Jago bezoekt op zaterdagmiddag 22 februari de showroom van autodealer Van Buuren en laat zich 

voorlichten over de Renault Twingo. De verkoper deelt hem mede dat er een vroege voorjaarsaanbieding 

is, waardoor de Twingo geen 10.000, maar 9.250 euro kost. Deze aanbieding loopt echter maar tot en 

met zondag 23 februari. Jago wil met zijn echtgenoot overleggen. De verkoper raadt hem aan op zondag 

voor 17.00 uur te bellen, want de garage is dan in verband met de voorjaarsactie bij wijze van 

uitzondering geopend. Jago besluit op zondag het aanbod te aanvaarden. Hij probeert daartoe meerdere 

malen te bellen, maar de telefoon wordt steeds niet opgenomen en het antwoordapparaat staat evenmin 

aan. Later blijkt dat Van Buuren de showroom om 14.00 heeft gesloten omdat er geen enkele 

belangstelling was voor de voorjaarsactie. Maandagochtend om 8.00 op kantoor aangekomen, stuurt 

Jago onmiddellijk een fax waarin hij het aanbod aanvaardt. Van Buuren is uiteraard blij met de order, 

maar stelt dat de aanvaarding niet op tijd was om nog van de aanbieding te kunnen profiteren, waardoor 

de Twingo 10.000 euro zal kosten. Vraag: Is er een koopovereenkomst tot stand gekomen en zo ja, op 

welk moment en met welke inhoud? 

 

Vraag 2 

Abraham heeft een groothandel in muziekinstrumenten en Max drijft een eenmanszaakje in 

gitaaraccessoires. Abraham en Max doen regelmatig zaken met elkaar. Op een zeker moment besluit Max 

de Korg 1000, een standaard effectenapparaat voor de elektrische gitaar, te bestellen. Hij neemt hiervoor 

telefonisch contact op met Abraham. Voordat Max zijn bestelling kan plaatsen, deelt Abraham hem mede 

dat hij het momenteel erg druk heeft en dat Max daarom de bestelling maar even door moet faxen. 

Desgevraagd plaatst Max de bestelling per fax. Twee weken nadien komt een pakket van Abraham per 

koerier binnen.  

Tot zijn grote verbazing treft Max in het pakket niet de gewilde Korg 1000, maar de meer authentieke en 

aanzienlijke duurdere Korg 10. Max belt dan ook direct naar Abraham om hem mede te delen dat deze 

laatste een vergissing moet hebben gemaakt. Abraham ontkent dit echter en leest Max het faxbericht 

voor waarop inderdaad een bestelling van een apparaat van het type Korg 10 te lezen valt. Het blijkt 

achteraf dat de bestelling onjuist is overgebracht door een transmissiefout in het faxapparaat van Max. 

Abraham is van opvatting dat hij mocht vertrouwen op de bestelling zoals die in het faxbericht staat 

vermeld. Vraag: Is er met betrekking tot de Korg 10 een koopovereenkomst tussen partijen tot stand 

gekomen? Besteed bij de beantwoording van de vraag aandacht aan de opvatting van Abraham. 

 

Vraag 3 

Verhoeven wil er met zijn vrouw eens helemaal tussenuit. Hij koopt daarom bij Happy Camper BV een 

tweedehands camper. Er moet een APK-keuring worden gedaan. Partijen spreken af dat deze 

voor rekening van Happy Camper BV zal komen. Op de achterkant van een bierviltje worden de 

afspraken samengevat: “Elite camper voor 10.000 euro. APK-keuring voor rekening Happy Camper 

BV.” 

Bij de keuring blijkt de camper niet te voldoen en er moet voor 1.000 euro worden gerepareerd. Als 

Verhoeven de camper komt ophalen vraagt Happy Camper BV de 1.000 euro voor de reparaties. 

Verhoeven wil dit niet betalen omdat hij meent dat de reparaties bij de APK-keuring hoorden. Het 

geschil loopt hoog op en er moet een rechter bij komen. 

a. Aan de hand van welk criterium dient de rechter het geschil tussen partijen te beoordelen? 

b. Stel u bent advocaat van Verhoeven. Geef een argument voor hem. 

c. Stel u bent advocaat van Happy Camper BV. Geef een argument voor hem. 
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Antwoorden oefenvragen 

Antwoord 1 

Er komt een overeenkomst tot stand door aanbod en aanvaarding (6:217). Ingevolge 3:37 lid 3 komt de 

te late aanvaarding voor risico van Van Buuren. Van Buuren vertelt op zaterdag dat Jago bedenktijd heeft 

tot en met zondag, als dan op die dag de telefoon niet wordt opgenomen is dat voor risico van Van 

Buuren. (zie 3:37 lid 3 na het woord Nochtans). Op grond van 6:224 wordt de overeenkomst geacht tot 

stand te zijn gekomen op zondag 23 februari, zou de telefoon zijn opgenomen, dan zou op die datum de 

overeenkomst zijn gesloten. De inhoud van de overeenkomst is de koop van de Renault Twingo voor een 

prijs van 9250 euro, dat is het aanbod wat op 23 februari is/wordt geacht te zijn aanvaard. 

 

Antwoord 2 

Nee, er is geen overeenkomst tot stand gekomen. Hiervoor is namelijk vereist een aanbod en een 

aanvaarding, op grond van 6:217 lid 1. In casu schort het aan Max aanbod (bestelling), er is geen aanbod 

op grond van 3:37 lid 4, Abraham heeft immers bepaalt dat de bestelling per fax moest worden geplaatst. 

In dit geval is wederom de tenzij-clausule van toepassing waardoor de onjuist overgebrachte verklaring 

van de afzender, indien de ontvanger de gevolgde wijze van overbrenging (in casu per fax), niet geldt als 

verklaring van de afzender. Omdat het niet geldt als de verklaring van de afzender (Max) kan er dus geen 

sprake zijn van gerechtvaardigd vertrouwen en gaat 3:35 dus niet op. 

 

Antwoord 3 

a. Aan de hand van het Haviltex-criterium dient de rechter het geschil tussen de partijen te 

beoordelen 

b. De advocaat van Verhoeven zou kunnen stellen dat het ligt voor de hand ligt dat het begrip APK-

keuring ook de reparatiekosten inhouden. 

c. De advocaat van Happy Camper BV kan stellen dat de technische betekenis van het woord slechts 

de keuring zelf inhoudt. 
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Artikelen 

Gebaseerd op J. Jansen, ‘Over de totstandkoming van een koopovereenkomst in een 
zelfbedieningswinkel’, AA januari 2015, p. 31-39. 

In dit artikel wordt besproken wanneer een koopovereenkomst tot stand komt bij een 

zelfbedieningswinkel in Nederland, Duitsland en Engeland.  

 

Duitsland 

Het Bundesgerichtshof (BGH) moest beoordelen wanneer de koopovereenkomst ontstaat als je tankt bij 

een tankstation: ontstaat deze tijdens het betalen bij de kassa of tijdens het tanken? Het BGH heeft 

geoordeeld dat de koopovereenkomst ontstaat wanneer de klant begint met tanken. Het handelen van 

de klant wordt in dat geval objectief beschouwd als het aanvaarden van het aanbod door de 

pomphouder. De subjectieve wil van de klant speelt bij deze beoordeling dus geen rol.  

Het BGH beoordeelt de gang van zaken in een pompstation anders die in een supermarkt. Dit doet het 

aan de hand van het criterium van de onomkeerbare handeling. Bij het tanken is er sprake van een 

onomkeerbare handeling, je kunt de brandstof moeilijk weer  uit de auto halen en terug in de pomp 

stoppen. Bij het winkelen in de supermarkt kun je een product wat je in je winkelmandje hebt gelegd wél 

weer gemakkelijk terugleggen in het schap. De supermarktklant bindt zich daardoor niet. De levering 

vindt plaats bij betaling aan de kassa, en niet in de winkel zelf. De klant wordt aangemerkt als houder van 

de producten die in zijn winkelmandje liggen. Het BGH laat zich niet uit over de vraag of de supermarkt 

een aanbod doet of dat de klant een aanbod doet aan de supermarkt. De heersende leer is dat 

supermarkt het aanbod doet door de producten in de schappen te tonen, maar de meningen in de 

literatuur zijn over dit onderwerp nog verdeeld.   

 

Engeland 

De heersende opvatting in Engeland is juist dat de klant een aanbod doet aan de supermarkt, en niet 

andersom. De winkelier aanvaardt het aanbod van de klant op het moment dat hij de betaling accepteert.  

 

Nederland 

De opvatting van de Nederlandse wetgever is dat de koopovereenkomst tot stand komt wanneer de klant 

het product in zijn winkelwagentje legt. Deze zienswijze wijkt dus af van het Engelse- en Duitse recht. In 

de bijenkorf-zaak heeft het hof ook een andere zienswijze ingenomen, aansluitend op het Engelse- en 

Duitse recht: de koopovereenkomst ontstaat aan de kassa. Beslissend daarbij is dat de klant de 

boodschappen nog terug kan leggen in het schap. Je zou kunnen zeggen dat de klant een 

bewaarnemingsovereenkomst (art. 7:600 BW) sluit wanneer de klant de boodschappen in zijn mandje 

legt.  

 

Om te bepalen of er sprake is van een openbaar aanbod door de supermarkt of een uitnodiging tot 

onderhandelen kun je kijken naar het arrest Hofland/Hennis. Deze uitspraak wijst voor de supermarkt in 

de richting van een openbaar aanbod: over het ogenblik van levering, de prijs en het tijdstip van betaling 

bestaat doorgaans geen twijfel. Ook speelt het voor een supermarkt geen rol wie de klant is. Deze 

opvatting geldt ook voor een tankstation. Het moment van aanvaarding ligt wel anders bij een 

tankstation. Het moment van aanvaarding, en dus van de totstandkoming van de koopovereenkomst, 

ontstaat net als in Duitsland aan de tankzuil. Deze opvatting is gelegen in het feit dat de handeling die 

wordt verricht door de klant onomkeerbaar is.  
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Arrestenoverzicht 

HR 12 september 1986 (Westhoff/Spronsen) 

Casus 

Westhoff is vrachtwagenchauffeur bij Spronsen. Na een rit op een zaterdag zou Westhoff  door iemand 

terug naar zijn eigen auto gebracht worden. Toen bleek dat deze afspraak niet nagekomen zou worden, 

heeft Westhoff tegen een andere medewerker gezegd “Ik pak mijn zooitje, je bekijkt het maar, ik kom 
niet meer terug”. Westhoff is de dagen daarna niet meer op het werk verschenen, waarna hij de dinsdag 
daarop schriftelijk ontslag op staande voet heeft gekregen van Spronsen. Westhoff stelt vervolgens een 

vordering in tegen Spronsen om zijn salaris door te betalen tot het uiteindelijk normaal beëindigen van 

de arbeidsovereenkomst. 

 

Rechtsvraag 

Onder welke omstandigheden mag de werkgever redelijkerwijs aannemen dat een werknemer ontslag 

op staande voet heeft genomen door het doen van enkele uitlatingen daaromtrent aan een collega? 

 

Rechtbank 

De rechtbank bepaalt dat Spronsen door het wegblijven van Westhoff in de dagen na zijn uitlatingen, 

deze mocht beschouwen als een serieuze ontslagname op staande voet. Westhoff had immers nagelaten 

op zijn uitspraken terug te komen, ondanks dat hij hier enkele dagen de tijd voor had. Eventuele twijfel 

met betrekking tot de serieusheid van de uitingen werd hiermee voor Spronsen weggenomen.  

 

Hoge Raad 

De Hoge Raad bevestigt de zienswijze van de rechtbank en bepaalt daarnaast het volgende. De eisen van 

goede trouw en de eventuele ernstige gevolgen voor de werknemer van de ontslagneming op staande 

voet kunnen meebrengen dat de werkgeefster de werknemer toch niet mag houden aan zijn 

ontslagneming, hoe serieus zij deze ook mocht opvatten. Dit kan vooral het geval zijn wanneer de 

werknemer zijn wil niet kon bepalen omdat hij bijvoorbeeld in een hevige gemoedstoestand verkeerde 

gedurende zijn uitlatingen.  

 

Een andere factor van belang is het feit of de werkgeefster naar aanleiding van haar vertrouwen op de 

serieusheid van het ontslag, handelingen heeft verricht waardoor zij een nadeel ondervindt als zij de 

werknemer terug in dienst neemt. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer inmiddels een nieuw 

personeelslid is aangesteld.  

 

De rechtbank is er echter in casu terecht van uitgegaan dat hier in dit geval geen ruimte daarvoor is, 

vooral omdat Westhoff enkele dagen de tijd heeft gehad om op zijn beslissing terug te komen. De Hoge 

Raad bepaalt ten slotte dat er in casu ook geen onderzoeksplicht op Spronsen rustte om na te gaan of 

Westhoff zijn uitlatingen ook echt meende. 

De Hoge Raad verwerpt het beroep van Westhoff en veroordeelt hem in de kosten van het geding. 

 

HR 13 maart 1981 (Haviltex) 

Casus 

Op 2 februari 1976 is een koopovereenkomst tot stand gekomen tussen Langewerf/Ermes en Haviltex, 

omtrent de verkoop van een machine voor het snijden van steekschuim voor bloemen. Haviltex dient 

daarvoor 35 000 gulden te betalen. Haviltex doet contant na levering een aanbetaling van 20 000 gulden. 

De overige 15 000 gulden zou pas later betaald moeten worden. 
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In de overeenkomst wordt vervolgens opgenomen dat de koper tot eind 1976 het recht heeft om de 

machine terug te geven als er iets mis is in ruil voor de 20 000 gulden exclusief BTW. Haviltex doet een 

beroep op dit beding en vordert 20 000 gulden terugbetaling (ontbinding van de overeenkomst). 

 

Hof 

Het hof hanteert een grammaticale uitleg van de overeenkomst en stelt dat een beroep op de bedoeling 

van de partijen niet leidt tot een afwijkende visie op de bewoordingen van de overeenkomst. 

 

Hoge Raad 

De Hoge Raad stelt dat de beantwoording op de vraag of een dergelijke voorwaarde kan worden 

toegepast, afhangt van de zin die partijen in de gegeven omstandigheden redelijkerwijs mochten 

toekennen en van wat partijen redelijkerwijs van elkaar mochten verwachten.  

De rechtsverhouding tussen partijen laat een leemte voor de uitleg van contracten en de opvatting dat 

een overeenkomst zuiver taalkundig moet worden uitgelegd, is een onjuiste opvatting. 

 

HR 10 april 1981 (Hofland/Hennis)  

Casus 

In een woongids is door Hofland zijn woning tegen een bepaalde prijs te koop aangeboden. Een zekere 

Hennis leest de advertentie, bezichtigt het huis en stelt vervolgens dat het huis voor de vraagprijs aan 

hem is verkocht. Als Hofland ziet met wie hij te maken heeft, komt hij op zijn aanbod terug en verklaart 

hij niets van de koop af te weten. Hennis is van mening dat door zijn aanvaarding een koopovereenkomst 

is gesloten. Hofland stelt het tegendeel.  

 

Rechtsvraag 

Is er door de aanvaarding van Hennis een koopovereenkomst tot stand gekomen? 

 

Hoge Raad 

Het hof oordeelt dat de advertentie een aanbod is en dat zodoende een overeenkomst tot stand is 

gekomen. De Hoge Raad is echter van mening dat geen koopovereenkomst tot stand is gekomen en 

overweegt dat een advertentie waarin een individueel bepaalde zaak voor een bepaalde prijs te koop 

wordt aangeboden geen aanbod is in de zin van art. 6:217 BW, maar gezien moet worden als een 

uitnodiging om in onderhandeling te treden.  

Dit vanwege het feit dat de prijs, eventuele verdere voorwaarden en de persoon van de koper van belang 

kunnen zijn bij de koop. Onderhandelingen zijn daarom belangrijk voor de totstandkoming van de 

koopovereenkomst. Door de enkele aanvaarding van Hennis is er dus geen koopovereenkomst tot stand 

gekomen. 

 

Deze regel geldt echter niet voor soort zaken, zoals een kilo tomaten of een pak yoghurt. Wanneer een 

supermarkt adverteert met een prijs voor een bepaald product, geldt dit juridisch wel als een aanbod in 

de zin van art. 6:217 BW. 

 

HR 11 december 1959 (Eelman/Hin) 

Casus 

In 1954 besluit Eelman zijn boerderij aan Hin te verkopen tegen een normale economische prijs. Eelman 

weigert later echter om medewerking te verlenen aan de levering van de boerderij (ondertekening van 

de notariële akte). Eelman wil van de koopovereenkomst af en beroept zich op art. 3:34 BW. Hij stelt dat 
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hij ten tijde van het sluiten van de koopovereenkomst krankzinnig was en dacht dat het spookte op de 

boerderij. Zijn geestesvermogen was daarom gestoord waardoor zijn wil om de boerderij te verkopen 

ontbrak. Hin is het hier niet mee eens en doet een beroep op het gerechtvaardigd vertrouwen ex. art. 

3:35 BW. 

 

Rechtsvraag 

Kan Eelman de koopovereenkomst vernietigen op grond van art. 3:34 BW of blijft de koopovereenkomst 

in stand op grond van art. 3:35 BW? 

 

Hoge Raad 

De Hoge Raad oordeelt dat de koopovereenkomst in stand blijft en dat Eelman derhalve mee moet 

werken aan de levering van de boerderij. De Hoge Raad komt op grond van de volgende omstandigheden 

tot deze conclusie. Voor een geslaagd beroep op art. 3:34 BW wordt in het algemeen verlangd dat de 

koper begreep of moest begrijpen dat de verklaring van de verkoper niet in overeenstemming was met 

zijn wil door zijn gestoord geestesvermogen. Van belang is dat degene die in gerechtvaardigd vertrouwen 

afgaat op een bij hem opgewekte schijn, beschermd wordt tegen degene die deze schijn oproept (art. 

3:35 BW). Er staat vast dat Hin niet wist of behoorde te weten dat Eelman de koopovereenkomst had 

gesloten onder invloed van een gestoord geestesvermogen. Ook is belangrijk dat de boerderij verkocht 

werd voor een normale economische prijs. Hin was dus te goeder trouw. In zo’n geval blijft de 
overeenkomst in stand. 

 

HR 19 mei 1967, NJ 1967, 261 Saladin/HBU  

Casus 

Saladin koopt op aanraden en door bemiddeling van de Hollandsche Bank Unie (HBU) aandelen van 

Savard. De zaak zou zonder risico zijn, want Savard heeft beloofd de aandelen na een jaar terug te kopen. 

In de bemiddelingsovereenkomst tussen Saladin en HBU, heeft HBU een exoneratiebeding opgenomen 

waarin staat dat HBU geen enkele aansprakelijk aanvaardt. Het terugkopen van de aandelen door Savard 

blijft echter uit. Pas twee jaar later koopt Savard slechts een deel van de aandelen terug. Saladin wil 

daarom van HBU zijn geld terug. HBU beroept zich op het exoneratiebeding in de 

bemiddelingsovereenkomst. 

 

Rechtsvraag 

Kan HBU een geslaagd beroep doen op het exoneratiebeding dat haar aansprakelijkheid uitsluit?  

 

Hoge Raad 

De Hoge Raad oordeelt dat óf er een succesvol beroep op een exoneratiebeding gedaan kan worden, 

beoordeeld dient te worden aan de hand van de volgende omstandigheden:  

● De zwaarte van de schuld, met daarbij in acht genomen de aard en ernst van de bij de gedraging 

betrokken belangen; 

● De aard en verdere inhoud van de overeenkomst waarin het beding is opgenomen; 

● De maatschappelijke positie en de onderlinge verhouding van partijen; 

● De wijze waarop het beding tot stand is gekomen; 

● De mate waarin de wederpartij van de strekking van het beding op de hoogte was. 
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Deze omstandigheden zijn niet limitatief. 

 

De Hoge Raad oordeelt aan de hand van deze omstandigheden dat HBU een geslaagd beroep op het 

exoneratiebeding kan doen. Deze uitspraak was een doorbraak, omdat de Hoge Raad in dit arrest erkende 

dat een contract of een deel daarvan in principe opzij gezet kan worden als het heel onrechtvaardig zou 

zijn. 
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