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Voorwoord

Beste student,

Voor je ligt de voorbeeldsamenvatting van het vak Beginselen Strafrecht voor de studie
Rechtsgeleerdheid. Slim Academy heeft de belangrijkste studiestof voor je samengevat. Zo kun jij
zo prettig mogelijk studeren. We wensen je alvast succes met studeren en natuurlijk met het
behalen van jouw studiepunten!

Kwaliteit
Omdat wij de kwaliteit van onze samenvattingen zo hoog mogelijk willen houden zijn we
benieuwd naar jouw feedback. We sturen je hierom twee weken na ontvangst van de
samenvatting een mailtje met het verzoek om de samenvatting te beoordelen. Je zou ons heel
erg helpen als je deze invult. Mocht je op een ander moment al opmerkingen, tips of
verbeterpunten hebben, mail ons dan op klantenservice@slimacademy.nl of stuur een berichtje
via Facebook chat, dan gaan wij hier direct mee aan de slag!

Werken bij
Slim Academy is altijd op zoek naar gemotiveerde studenten! Lijkt het je leuk om bij ons aan de
slag te gaan met het samenvatten en nakijken van samenvattingen? Dan is de rol van Studieheld
zeker iets voor jou. Je kunt werken vanuit huis, krijgt een riante vergoeding en je hebt een
studiegerelateerde bijbaan die goed op je cv staat. Heb je interesse? Stuur dan jouw motivatie en
cv naar klantenservice@slimacademy.nl.

Nadruk verboden
Samen studeren werkt natuurlijk goed. Wijs jouw vrienden dan ook vooral op de samenvattingen
van Slim Academy. Nadruk en het delen van de samenvatting met derden is uiteraard verboden.
Als je wilt dat wij in staat blijven de verslagen aan jullie aan te bieden, geef dit verslag dan niet
aan derden en laat jouw studiegenoten zelf een exemplaar aanschaffen

Kom in contact met Slim Academy
Wil je op de hoogte blijven van de ontwikkelingen bij Slim Academy? Kom in contact via:

www.slimacademy.nl
@SlimAcademy.nl
klantenservice@slimacademy.nl
010 214 32 45

We wensen je veel succes met studeren en het halen van jouw tentamens!

Team Slim Academy

P.S. De samenvatting is geschreven naar eigen inzicht van de auteur. Het is en blijft een samenvatting,
die als aanvulling op de verplichte lesstof gezien moet worden en geen vervanging is van de verplichte
lesstof.
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Informatie over het vak

Dit is een voorbeeldsamenvatting van het vak Beginselen Strafrecht.

Wat kun je van deze samenvattingen verwachten?
In deze samenvatting vind je de ideale combinatie van al onze producten in één boekje. Het
eerste hoofdstuk van deze samenvatting bestaat uit een uittreksel van de voorgeschreven
literatuur. Daaropvolgend hebben we een samenvatting toegevoegd van een hoorcollege en een
werkgroep. Aan het einde van de samenvatting vind je een hoofdstuk van onze
Tentamenboekje. Hier lees je handige stappenplannen en slimme tips! In het echte
tentamenboekje zullen wij een oefententamen toevoegen zodat je je optimaal kunt
voorbereiden voor het tentamen. Kortom, dit boekje bevat een voorbeeld van alle producten die
wij aanbieden, zodat je perfect kunt studeren.

Het tentamen
Het tentamen vindt plaats op 19-12-2022. Mocht dit vak niet in één keer halen, dan kun je
deelnemen aan het hertentamen. Het tentamen van vorig jaar bestond uit 15-20
meerkeuzevragen en 4-5 open vragen, de kans is groot dat het tentamen van dit jaar er ook zo
uit ziet.

Hoe kan je het beste studeren?
Je kan het beste studeren voor dit vak door alle stof goed door te nemen. Er worden veel
artikelen gebruikt in dit vak, dus is het handig om je wetboek goed door te bladeren zodat je
weet waar iets staat. Het is ook van groot belang om de onderwerpen die behandeld zijn in de
werkgroep goed te kennen. De vragen van de werkgroepen zijn een goede richtlijn voor de
vragen op het tentamen, bekijk ze daarom goed en probeer hier na afloop mee te oefenen.

Succes met studeren!

Team Slim Academy
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Hoofdstuk 1. Literatuur

Dit is een voorbeeld van onze literatuursamenvatting. De literatuursamenvatting bestaat uit twee
delen. Het eerste deel bevat alle voorgeschreven literatuur van de eerste vier weken. Het tweede deel
bevat de voorgeschreven literatuur van de overige weken (week 5, 6 en 7). Het tweede deel bestaat ook
uit de behandeling van alle voorgeschreven jurisprudentie.

2.1: Literatuur
In deze week zijn hoofdstuk 3  van het boek Grondtrekken van het Nederlandse Strafrecht
samengevat. Bij deze week horen de arresten Porsche, HIV I en Bumperkleven.

2.1.1: Opzet
In de wet wordt er niet gesproken van “expres”, maar van “opzettelijk”. In veel gevallen is de
dader die iets niet opzettelijk doet, niet strafrechtelijk vervolgbaar. Als jij bijvoorbeeld een
kunstwerk in een museum per ongeluk kapot maakt, ben je niet strafbaar voor vernieling als in
artikel 350 Sr. Dit houdt echter niet in dat je de aangerichte schade niet hoeft te betalen. De
schade kan namelijk door middel van een civielrechtelijke procedure op de dader verhaald
worden. “Per ongeluk” wordt in het recht ook wel culpoos genoemd. Dit is afgeleid van het
woord culpa, dat schuld betekent. Met culpoos handelen wordt dus het niet-opzettelijk,
onvoorzichtig handelen bedoeld.

Als opzet of schuld in de delictsomschrijving is opgenomen, noemt men dit subjectieve
delictsbestanddelen. Dit houdt in dat het ertoe doet met welke intentie de dader gehandeld
heeft. Dit kan bijvoorbeeld het verschil maken tussen een veroordeling voor doodslag als in
artikel 287 Sr of dood door schuld als in artikel 307 Sr. Deze subjectieve delictsbestanddelen
zie je vooral terug in misdrijven.

Inleiding – opzet
Opzettelijk handelen betekent: willens en wetens handelen. De dader die handelt, weet waar hij
mee bezig is en wil het ook doen. Er zijn verschillende graden van opzet. Bij opzet als
bestanddeel maakt het echter niet uit van welke graad opzet er sprake is.

Het verschil tussen de graden van opzet is een relatief verschil: als een delictsomschrijving
opzet vereist, is het voor het vervullen van het bestanddeel niet van belang met welke graad van
opzet is gehandeld. De gradaties zijn wel van belang om schuld en opzet te onderscheiden.
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Graden van opzet
1. Opzet met bedoeling: het willens en wetens handelen van een persoon, waarbij de

uitkomst beoogd is.
○ De dader mishandelt iemand omdat hij daar op dat moment zin in heeft.

2. Voorwaardelijk opzet: de dader heeft het doel niet per se beoogd, maar is zich zodanig
bewust van de mogelijke gevolgen van zijn daden, dat er wel sprake is van opzet. Er is
sprake van een aanmerkelijke kans dat de gedraging een strafbaar feit kan opleveren.

○ Twee mannen rijden in een zware vrachtwagen in dichte mist op een drukke
tweebaansweg. De chauffeur haalt geregeld personenauto’s in. De bijrijder geeft
aan dat dit gevaarlijk is, omdat zowel zij maar ook tegemoetkomend verkeer niet
goed zichtbaar zijn. De chauffeur trekt zich hier niets van en blijft auto’s inhalen.
De vrachtwagen komt in botsing met een tegemoetkomende personenauto. De
bestuurster overleeft het ongeval niet.

3. Opzet met noodzakelijkheidsbewustzijn: als de dader een bepaald doel voor ogen
heeft, maar hij weet dat het noodzakelijk is om een bepaald, niet primair beoogd,
(strafbaar) gevolg in het leven te roepen om dit doel te bereiken.

○ De eigenaar van een schip heeft daarop een tijdbom geplaatst. Hij wil deze laten
afgaan wanneer het schip op open zee vaart. Op deze manier kan hij de
verzekeringsgelden innen. Hij weet dat het onvermijdelijk is dat de bemanning
van het schip hierbij om het leven zal komen.

Opzet in de wet
Vaak staat het woord “opzettelijk” letterlijk in de delictsomschrijving. Het kan echter ook
voorkomen dat er andere woorden gebruikt zijn voor “opzet”, bijvoorbeeld “wetende dat”, “met
het oogmerk”, etc. Het kan daarnaast ook voorkomen dat opzet ingeblikt in de terminologie zit,
bijvoorbeeld “verzetten”, “opruien”, “mishandeling”, etc. Dit noemt men ook wel geobjectiveerde
delictsbestanddelen. Er moet uit de jurisprudentie, wetsgeschiedenis of literatuur blijken of een
delictsbestanddeel wel of niet onder de opzeteis valt.

Soms is opzet niet van belang om een zwaardere straf te krijgen. Stel dat iemand een ander
zodanig mishandelt, dat het slachtoffer komt te overlijden. Het was niet opzettelijk de bedoeling
van de dader de ander te doden, maar dit gevolg is zodanig ernstig, dat dit niet ongestraft kan
blijven. De dader wordt hier echter niet veroordeeld voor “doodslag”, maar voor “mishandeling
de dood tot gevolg hebbende”. De vrijheidsstraf voor dit delict ligt tweemaal zo hoog als de straf
voor mishandeling. Het maakt hier dus niet uit dat de verdachte bij de mishandeling niet het
doel had (niet de opzet had) om het slachtoffer te doden.

Opzet en geobjectiveerde delictsbestanddelen
Als hoofdregel geldt dat alle bestanddelen die volgen na het woord ‘opzettelijk’ hierdoor worden
bestreken. Toch zijn er ook bestanddelen waar dat niet voor geldt. Het opzet van de dader hoeft
hier niet gericht op te zijn. Deze worden geobjectiveerde bestanddelen genoemd. Het eerder
genoemde opzet in de delictsomschrijving hoeft dus niet van toepassing te zijn op een ander
bestanddeel.  De geobjectiveerde bestanddelen blijkt niet uit de wettekst zelf, hier is alleen
achter te komen door literatuur, jurisprudentie of wetsgeschiedenis te bestuderen.

Door het gevolg gekwalificeerde feiten
Het is bij opzetdelicten van groot belang om de intentie van de dader te achterhalen. Deze
intentie kan van groot belang zijn voor het antwoord op de vraag welk strafbaar feit gepleegd is.
Soms is het lastig om de verschillende gradaties van opzet te kwalificeren.
In het boek worden op bladzijde 63 twee voorbeelden gegeven.
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Het ene voorbeeld laat zien wanneer er sprake is van opzet met bedoeling. Willem roept dat hij
de conducteur naar zal steken, steekt hem meerdere malen in de borst en de conducteur komt
te overlijden. De handeling en de uitroep duiden erop dat Willem als doel had om de conducteur
te doden. Willem pleegt doodslag.

In het tweede voorbeeld roept Peter dat hij de conducteur in elkaar gaat slaan. Hij geeft de
conducteur een klap tegen de borst, deze valt achterover, raak met zijn achterhoofd een
uitsteeksel en overlijdt uiteindelijk. Het is aan de ene kant een ongeluk, maar aan de andere kant
niet. Peter geeft hem een klap tegen de borst, dit is doorgaans niet een dodingshandeling. Ook
wijst hetgeen wat Peter roept niet op doodslag. Dit duidt er dus op dat Peter niet als doel had
om de conducteur te vermoorden, ‘slechts’ mishandelen. Peter wordt veroordeeld voor
mishandeling de dood ten gevolge hebbende. Bij dit artikel is niet vereist of er opzet in het spel
is. Voldoende is als er een causaal verband is tussen oorzaak en gevolg.

Slotopmerking
Het bewijs van opzet zegt niks over verwijtbaarheid. Door strafuitsluitingsgronden kan worden
bewezen dat het de verdachte niet verweten kan worden. Ontoerekeningsvatbaarheid is een
voorbeeld van een strafuitsluitingsgrond.

2.1.2 Culpa
Om de inhoud van de culpa goed te kunnen begrijpen is de terminologie erg belangrijk.

Schuld als element (verwijtbaarheid)
Strafbaarheid betekent: een menselijke gedraging die valt binnen de grenzen van een wettelijke
delictsomschrijving, die wederrechtelijk is en aan schuld te wijten. In deze definitie heeft schuld
de betekenis van verwijtbaarheid.
Er is sprake van verwijtbaarheid als men van de dader kon verwachten dat die zich anders
gedroeg dan hij heeft gedaan. Hij had een reëel gedragsalternatief.

Schuld als bestanddeel (culpa)
Als je ‘schuld’ in de delictsomschrijving ziet staan, dan betekent dit niet verwijtbaarheid, maar
culpa.

Inhoud van culpa
In de wet is strafbaar gesteld het plegen van een feit door toedoen van onvoorzichtigheid. Als dit
vervolgens leidt tot een strafbaar gevolg, kan er sprake zijn van een culpoos delict. Dit kan
worden geïllustreerd met het volgende voorbeeld. Een conducteur is verplicht te checken of alle
treindeuren vrij zijn voor de trein vertrekt. Wanneer hij terug de trein instapt is hij echter in
gesprek en ziet hij niet dat er nog een vrouw staat. Haar jas komt vast te zitten tussen de deuren,
waarna de trein in beweging komt. De jas schiet los en de vrouw komt met een harde klap op de
grond. Zij is op slag dood.

De feiten die hieruit volgen geven weer dat sprake is van dood door schuld, maar je kunt
natuurlijk niet spreken van opzet. De conducteur heeft echter wel gehandeld in strijd met de
veiligheidsregels, en verricht daardoor een onvoorzichtige handeling.
Om per individueel geval te kijken of er sprake is van culpa, moet worden geconcludeerd dat het
feitelijke gedrag van de dader onder deze specifieke omstandigheden in strijd is met de eisen
van zorgvuldigheid.
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Deze feitelijke en geobjectiveerde onvoorzichtigheid is niet genoeg voor de culpa. Het is
algemeen geaccepteerd dat er pas sprake is van culpa als de onvoorzichtigheid de dader te
verwijten is. De definitie van culpa is dus: een verwijtbare aanmerkelijke onvoorzichtigheid.
Terugkijkend naar het voorbeeld met de conducteur is er daar sprake van verwijtbare,
aanmerkelijke onvoorzichtigheid. Hij houdt zich niet aan de voorschriften, en zijn
onvoorzichtigheid is aanmerkelijk, nu de gedraging erg risicovol is. Hiermee zorgt hij voor een
aannemelijk risico. Ook heeft hij geen excuus voor zijn onvoorzichtigheid. Hierdoor is die dus
verwijtbaar.

In sommige gevallen is het onvoorzichtige gedrag niet verwijtbaar. Een voorbeeld hiervan is de
schulduitsluitingsgrond psychische overmacht.

In sommige gevallen is wederrechtelijkheid in de delictsomschrijving opgenomen en dus een
bestanddeel. Bij culpoze delicten staat dit er niet in. Bij deze delicten ligt de wederrechtelijkheid
in het woord ‘schuld’. De onvoorzichtigheid van de culpa geeft weer dat er iets gebeurt dat niet is
toegestaan. Het overtreden van deze zorgvuldigheidsnorm is verboden en dus in strijd met het
recht. Verwijtbaarheid en wederrechtelijkheid zijn allebei in de delictsomschrijving opgenomen.
Er blijft hierdoor niet veel over van het vierlagenmodel, gezien de onderste twee lagen in de
delictsomschrijving verschuiven.

Dit heeft vreemde procesrechtelijke gevolgen. Wordt culpa bewezen, dan is tegelijk vastgesteld
dat er verwijtbaar en wederrechtelijk is gehandeld. Het beslissingsschema bestaat dan nog maar
uit twee vragen. Als er een geslaagd beroep wordt gedaan op een strafuitsluitingsgrond, moet de
rechter de verdachte dus vrijspreken als er een culpoos ten laste is gelegd.

Bewuste en onbewuste culpa
Culpa kent verscheidene niveaus. De verschillende categorieën lopen vloeiend in elkaar over.
Een belangrijk onderscheid is tussen bewuste en onbewuste culpa. Dit is van belang om te
bepalen waar de grens ligt tussen culpa en voorwaardelijk opzet. Het verschil in criteria tussen
deze beide vormen van culpa is de bewustheid van de onvoorzichtigheid. Is de culpoze
delinquent zich bewust dat hij onvoorzichtig handelt, dan is er sprake van bewuste culpa. Als
deze bewustheid ontbreekt, noemen we het onbewuste culpa.

Onbewuste culpa is echter toch strafbaar. Het ligt hem hierin dat mensen zich wel had moeten
beseffen dat ze onvoorzichtig handelen. Dit niet beseffen wordt hen dus kwalijk genomen.

Bij bewuste culpa is het bewustzijn aanwezig dat er onvoorzichtig gehandeld wordt en erkent
men het risico, maar geloven ze in een goede afloop. Een bijzondere vorm van bewuste culpa is
roekeloosheid (art. 175 VWV 1994, art. 307 Sr en art. 308 Sr). Men spreekt van roekeloosheid als
een of meerdere gedragingen van de delinquent kunnen worden benoemd die erop duiden dat
hij bewust onaanvaardbare risico’s heeft genomen.
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De vergelijking met voorwaardelijk opzet is hier snel gemaakt, maar het is niet hetzelfde. Bij
roekeloosheid moet er een bewustheid zijn van risico op serieuze gevolgen, waarna vervolgens
lichtzinnig wordt omgesprongen met de kans dat deze risico’s zich kunnen voordoen. Een dader
die handelt met voorwaardelijk opzet, accepteert daarentegen de gevolgen.

De wetgever koos om roekeloosheid als vorm van culpa met een hogere straf te bedreigen. Bijv.
art. 307 lid 2 Sr. In het arrest Verpleegster concludeerde de Hoge Raad dat “op sommige personen
een bijzondere zorgplicht rust, ook wel de ‘Garantenstellung’ genoemd. Dit komt bijvoorbeeld
door het beroep dat zij uitoefenen, waardoor zij een bepaalde verantwoordelijkheid hebben”.

De grens tussen culpa en voorwaardelijk opzet

Waar ligt nu precies de grens tussen culpa en opzet? Waar begint opzet, en waar eindigt culpa?
Dit kun je je schematisch zo voorstellen.

A staat in dit schema voor bewuste culpa. B staat voor voorwaardelijk opzet. Voorwaardelijk
opzet is zich willens en wetens blootstellen aan de aanmerkelijke kans dat het strafbare gevolg
van het handelen zich voordoet. Bewuste culpa is zich bewust zijn van het gevaar, maar
(lichtvaardig) vertrouwen op een goede afloop.

De gedachtegang van de verdachte is essentieel bij het beantwoorden van de vraag of in een
bepaald geval sprake is van opzet of culpa. De wil van de verdachte ten aanzien van de
consequenties is daarin bepalend. Het probleem is echter dat dit doorgaans lastig te bepalen is.
Rechters maken hierdoor veelal gebruik van twee soorten redeneringen wanneer zij beslissen of
opzet kan worden bewezen.

● Allereerst zijn er soms aanwijzingen te vinden voor opzettelijk of culpoos handelen in de
door de rechtbank geconstateerde gedragingen. Dit noemen we objectiveren. Bijv. door
met behulp van getuigenverklaringen.

● Ten tweede trekt de rechtbank vaak de vergelijking met de gedragingen van een
doorsnee mens: wat weet de normale mens en welke risico’s zouden zij accepteren? Dit
noemen we normaliseren. Bij zowel objectiveren als normaliseren wordt er gekeken naar
gezond-verstandredeneringen om argumenten te bedenken die wellicht mee zouden
kunnen spelen bij het bepalen of de verdachte wel of niet met opzet handelde

Duidelijk is dat de begrenzing tussen opzet en culpa veelal niet makkelijk te trekken is.

8



Voorbeeldsamenvatting Beginselen Strafrecht  2022-2023

Hoofdstuk 2. Arresten
Dit is een voorbeeld van onze literatuursamenvatting. De literatuursamenvatting bestaat uit twee
delen. Het eerste deel bevat alle voorgeschreven literatuur van de eerste vier weken. Het tweede deel
bevat de voorgeschreven literatuur van de overige weken (week 5, 6 en 7). Het tweede deel bestaat ook
uit de behandeling van alle voorgeschreven jurisprudentie.

Arresten week 2

HR 15 oktober 1996, NJ 1997/199 (Porsche)
Casus
Een man (in een Porsche) rijdt onder invloed en op hoge snelheid op een tweebaansweg. Hij wil
een inhaalmanoeuvre maken, maar omdat er tegenliggers zijn, breekt hij de manoeuvres elke
keer af. Op een bepaald moment zet hij toch door en komt hij in een frontale botsing met een
tegemoetkomende auto. De inzittende en de bijrijder van die auto overlijden, de bestuurder van
de Porsche overleeft het ongeluk en wordt vervolgd.

Rechtsvraag
Is er sprake van voorwaardelijk opzet, zodat aan het bestanddeel opzet in artikel 287 Sr kan
worden voldaan?

Hoge Raad
De Hoge Raad stelt dat de man door zijn handelwijze ook zelf een aanmerkelijke kans had om te
komen te overlijden. Naar ervaringsregels is het niet waarschijnlijk dat een verdachte de
aanmerkelijke kans op een frontale botsing, met de kans dat hij zelf zou komen te overlijden, op
de koop toe neemt. Daarnaast heeft de man meerdere malen de inhaalmanoeuvres afgebroken,
kennelijk om de botsing te vermijden. De man heeft de fatale inhaalmanoeuvre niet afgebroken,
waaruit blijkt dat hij er kennelijk van uitging dat deze inhaalslag niet tot een botsing zou leiden.

Kortom, de Hoge Raad oordeelde dat er sprake was van bewuste culpa door:
● Objectiveren: de verdachte heeft niet in één keer doorgereden, maar heeft eerst een

paar inhaalpogingen afgebroken. Dat wijst erop dat hij zich bewust is geweest van het
risico op een aanrijding en bovendien dat hij dat risico kennelijk niet heeft aanvaard
(kijken naar het gedrag).

● Normativeren: het is niet waarschijnlijk dat de verdachte zijn eigen leven op het spel
zou zetten voor een inhaalmanoeuvre, normale mensen doen dat immers niet en er is
niet gebleken van suïcidale neigingen bij de verdachte (vergelijken met de “normale”
mens).

Rechtsregel
In de casus bleek dat de man er hoogst waarschijnlijk vanuit ging dat de fatale inhaalmanoeuvre
niet tot een botsing zou leiden, hij brak de inhaalmanoeuvre immers niet af.  Er kon dus niet,
zoals het hof had gedaan, gesteld worden dat de verdachte de frontale botsing, met doden tot
gevolg, op de koop had toegenomen. Hij had het risico dus niet aanvaard, ofwel: hij dacht dat het
wel goed zou komen.

Toepassing
Vooral het normativeren en objectiveren uit dit arrest zijn van belang. Deze begrippen spelen
onder andere een rol bij het kijken of er sprake was van een aanmerkelijke kans. Men kan kijken
of er wetenschap van de kans was dat een strafbaar gevolg zou intreden door het handelen van
de verdachte (deelvraag 2, zie arrest Aanmerkelijke kans) door te vergelijken met wat een
“normaal” mens weet (normativeren). Daarna kan men kijken of de verdachte het intreden van
het gevolg heeft geaccepteerd door te kijken naar het gedrag van de verdachte (objectiveren).
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HR 25 maart 2003, NJ 2003/552 (HIV I)
Casus
De verdachte heeft meerdere malen onbeschermd seks gehad met een andere man terwijl die
wist dat hij was besmet met het HIV-virus. De vraag was hier of er sprake was van een
aanmerkelijke kans dat slachtoffers kwamen te overlijden. Het Hof stelde dat hier sprake van
was.

Rechtsvraag
Was er door dit onbeschermd seksueel contact sprake van een aanmerkelijke kans op
besmetting en een aanmerkelijke kans op doden en heeft de persoon met opzet gehandeld?

Oordeel van de Hoge Raad
De Hoge Raad oordeelt anders. Hoewel uit de bewijsmiddelen bleek dat de verdachte het gevaar
van besmetting van het virus in het leven had geroepen, stelt de Hoge Raad dat naar algemene
ervaringsregels het niet voldoende was om als aanmerkelijke kans op het verboden gevolg te
worden gekwalificeerd. De Hoge Raad kwam tot deze beslissing op basis van de lange
incubatietijd en daarnaast de onzekerheid of de HIV-behandelingen de ziekte konden
voorkomen. Omdat de Hoge Raad oordeelt dat de besmetting niet per se de dood tot gevolg
hoeft te hebben, is er geen sprake van poging tot doodslag, het delict zou poging tot zware
mishandeling kunnen opleveren.

HR 20 januari 2004, NJ 2004/214 (Bumperkleven)
Casus
De verdachte heeft zonder aanvaardbare aanleiding zeer hard geremd toen A op een
tweebaansweg dicht achter hem reed. De verdachte en A reden meer dan 100 km/u. A moest als
gevolg van het remmen van de verdachte uitwijken. Hij is toen tegen een boom gereden en als
gevolg daarvan overleden. Het Hof heeft geoordeeld dat de verdachte zich schuldig heeft
gemaakt aan doodslag.

De verdachte heeft volgens het Hof willens en wetens de aanmerkelijke kans aanvaard dat A
verongelukte door zijn onverhoedse en tegen A gerichte remmanoeuvre. De verdachte dient
beroep in.

Rechtsvraag
Is er bij het hard en onverhoeds remmen sprake van opzet op de dood van de persoon die dicht
achter de verdachte reed?

Hoge Raad
De verdachte geeft aan dat de motivering van het Hof onbegrijpelijk is, aangezien uit de
bewijsmiddelen niet kan volgen dat de verdachte opzet op de dood van A heeft gehad. Dit mede
gezien het feit dat de verdachte zelf ook aanmerkelijk levensgevaar heeft gelopen. Naar
algemene ervaringsregelen is het niet waarschijnlijk dat de verdachte de kans om zelf te
verongelukken op de koop toe heeft genomen. De Hoge Raad oordeelt echter dat het oordeel
van het Hof niet getuigt van een onjuiste rechtsopvatting en dat zij evenmin onbegrijpelijk is. De
Hoge Raad heeft voor deze conclusie in aanmerking genomen dat de verdachte hard en
onverhoeds heeft geremd, terwijl hij zich ervan bewust was dat hij en A zich met meer dan 110
km/u op zeer korte afstand van elkaar begaven, op een tweebaansweg waarlangs bomen
stonden. De verdachte remde bovendien met het doel A ernstig in gevaar te brengen. De
verdachte heeft derhalve willens en wetens zich blootgesteld aan de aanmerkelijke kans dat A
zou verongelukken. De voorwaardelijke opzet was derhalve op de dood van A gericht. De Hoge
Raad verwerpt dan ook het beroep.
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Hoofdstuk 3. Hoorcollege en werkgroep

Hieronder is een deel van onze Hoorcollege en werkgroepen samenvatting opgenomen.

Leerdoelen week 2: Opzet en culpa (hoofdstuk 3)

Het is van belang dat je na deze week in staat bent tot het:
● Onderscheiden van de verschillende gradaties van opzet en schuld;
● Onderscheiden van schuld als bestanddeel (culpa) van schuld als element

(verwijtbaarheid);
● Uitleggen waarop opzet betrekking moet hebben bij geobjectiveerde delictsbestanddelen

en door het gevolg gekwalificeerde delicten;
● Vaststellen of opzet of schuld in een delictsomschrijving voorkomt;
● Vaststellen of in een casus sprake is van opzet of schuld;
● Uitleggen op welke manier een rechter in het algemeen tot een beslissing komt;
● Toepassen van het rechterlijk beslissingsmodel bij opzetdelicten en culpoze delicten.

Kernbegrippen die in deze week centraal staan:
● Opzet;
● Culpa;
● Beslissingsschema opzet en schuld;
● De grens tussen voorwaardelijke opzet en schuld.

Verplichte jurisprudentie
● HR 15 oktober 1996, NJ 1997/199 (Porsche);
● HR 25 maart 2003, NJ 2003/552 (HIV I);
● HR 20 januari 2004, NJ 2004/214 (Bumperklever).
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Hoorcollege week 2

Inhoud week 2:
1. Plaatsaanduiding opzet en schuld
2. Opzet
3. Graden van opzet
4. Culpa
5. Graden van culpa
6. Grens tussen opzet en culpa

Opzet en schuld
Opzet in niet-juridische termen is iemand die expres heeft gehandeld. Opzettelijk handelen
betekent: willens en wetens handelen. De dader die opzettelijk handelt, weet waar hij mee bezig
is en hij wil het ook doen. In sommige artikelen staat opzet letterlijk in de wet opgenomen, zoals
in artikel 287 Sr. Er zijn ook wetten waarbij de wetgever niet voor de term opzet heeft gekozen.
Voorbeelden van andere omschrijvingen van opzet in de wet: artikel 310 Sr (oogmerk), artikel
300 Sr (mishandeling) en artikel 416 Sr (wist). Aan de woorden ‘oogmerk’, ‘mishandeling’ en ‘wist’
moet je dan kunnen opmaken dat het hier in feite gaat om opzet.

Opzet kan gekwalificeerd worden als een subjectief bestanddeel. Dit houdt in dat gekeken
moet worden naar de intentie van de dader. Bij misdrijven is altijd sprake van schuld of opzet,
maar er is nooit sprake van beide. Overtredingen bevatten geen subjectief bestanddeel (dus
geen opzet of schuld), dit omdat de intentie bij overtredingen niet van belang is. Er bestaan
echter ook delictsbestanddelen waarop, ook als zij tekstueel pas volgen na het opzet
bestanddeel, het opzet van de dader niet gericht hoeft te zijn. Dit wordt ook wel geobjectiveerde
delictsbestanddelen genoemd.

Twee gradaties van opzet:
1. Doelopzet (volopzet): het willens en wetens handelen. De verdachte weet waar hij mee

bezig is en hij wenst ook dat dat gevolg intreedt. Je kunt vaststellen wat de verdachte wist
en wilde door te kijken naar de verklaring van de verdachte, de getuigenverklaring, het
luisteren van tapgesprekken of door te letten op de gedragingen van de dader.
Vervolgens wordt de intentie afgeleid uit deze gedragingen.

2. Voorwaardelijk opzet: het primaire doel is niet het gevolg te laten intreden, maar dit is
wel wat er uiteindelijk gebeurt. Oftewel het willens en wetens blootstellen aan de
aanmerkelijke kans dat (door het gedrag) het strafbare gevolg intreedt.

Verschil tussen kleurloos opzet en doel opzet:
Bij kleurloos opzet is het niet relevant of je de wet wel of niet wilt overtreden. Het hoeft dus niet,
buiten de delictsomschrijving om, gericht te zijn op de wederrechtelijkheid op de strafbaarheid
van het strafbare feit. Bij boos opzet gaat het om het opzet hebben om de wet te overtreden.
Dus dat je met kwade bedoelingen het deed. De wet moet dus opzettelijk zijn overtreden.

Drie deelvragen (op basis van het Porsche-arrest):
1. Aanmerkelijke kans: hoe stel je vast dat er sprake is van een aanmerkelijke kans op het

gevolg?
a. Objectief: we gaan niet uit van de gedachte van de verdachte, maar we kijken

naar de feiten en de omstandigheden.
b. Kans die naar algemene ervaringsregel aanmerkelijk is te noemen: denk aan

turven. Je voert tien keer dezelfde handeling uit bij tien verschillende mensen,
hoe vaak zou er iemand dood gaan? De rechter kan hier empirisch toetsen
(HIV-arrest). Ook kan de rechter afgaan op de algemene bekendheid.

i. Belangrijk: de aanmerkelijke kans is niet afhankelijk van het gevolg (het
maakt dus niet uit of je daadwerkelijk dood bent gegaan of niet).
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2. Wetens (bewustheid): hoe stel je vast dat verdachte wist dat er een aanmerkelijke kans
was dat het gevolg zou kunnen intreden?

a. Eerst wordt er gekeken naar de verklaring van de verdachte en de getuigen,
vervolgens naar het overige bewijs, zoals tapgesprekken.

b. Normaliseren en of objectiveren: in beginsel wordt er genormaliseerd.
i. Normaliseren: wist een ‘normaal’ mens van de aanmerkelijke kans op

het gevolg? Zo ja, dan mag je ervan uit gaan dat de verdachte een
‘normaal’ mens is en de verdachte dit dus ook wist.

ii. Objectiveren: kan uit de gedragingen van de verdachte worden afgeleid
dat hij/zij wist van de aanmerkelijke kans op het gevolg?

3. Willens (aanvaarding): hoe stel je vast dat de verdachte de aanmerkelijke kans op het
gevolg ook heeft aanvaard?

a. Eerst wordt er gekeken naar de verklaring van verdachte en getuigen. Vervolgens
naar het overige bewijs, zoals tapgesprekken;

b. Objectiveren en of normaliseren: in beginsel wordt er geobjectiveerd.
i. Objectiveren: kan uit de gedragingen van de verdachte worden afgeleid

dat hij/zij de aanmerkelijke kans op het gevolg heeft aanvaard? Of zijn de
gedragingen zozeer gericht op een bepaald gevolg, dat het niet anders
kan dan dat de dader het gevolg op de koop toeneemt.

ii. Normaliseren: wordt als contra-indicatie voor de aanvaarding gebruikt.
Normale mensen aanvaarden de aanmerkelijke kans op het gevolg niet
en de verdachte dus ook niet.

De uitzondering van Porsche-arrest (voorwaardelijk opzet niet aanvaard) in dit arrest is zowel
geobjectiveerd als genormaliseerd. De verdachte werd vervolgd voor doodslag. De verdachte
reed met drank achter het stuur en hij reed te hard op een onoverzichtelijke weg. Hij haalde op
een twee-baans weg in en knalde tegen een tegenligger, met als gevolg vijf doden. De
Porschebestuurder heeft het ongeval overleefd.

Is er sprake van doelopzet of voorwaardelijk opzet? Er is geen sprake van doelopzet, want hij had
niet het primaire doel om iemand te doden. Is er wel sprake van voorwaardelijk opzet?

● Het willens en wetens aanvaarden van de aanmerkelijke kans op de dood. Objectief
gezien is er een aanmerkelijke kans.

● Is er ook sprake van een bewustheid van die kans? Normale mensen weten dat er een
aanmerkelijke kans is op de dood, verdachte wist dit ook.

● Rechter enerzijds geobjectiveerd: verdachte had al eerder geprobeerd om in te halen,
telkens heeft hij het inhalen afgebroken omdat hij dus dacht dat het een botsing zou
opleveren. Hieruit blijkt dat de bestuurder de dood niet aanvaardt. Dit is een
contra-indicatie.

● Rechter anderzijds genormaliseerd: normale mensen in het verkeer nemen hun eigen
dood niet op de koop toe.

● Conclusie: voorwaardelijk opzet strandde, verdachte heeft niet het gevolg op de dood
aanvaard.

Opzetheling (voorwaardelijk opzet aanvaard)
Opzetheling: een goed verwerven, maar ten tijde van de verwerving wist de persoon dat het ging
om door misdrijf verkregen goed. Uit het woordje ‘wist’ kan worden afgeleid dat het opzet hier
een bestanddeel is. Een voorbeeld van opzetheling is een normale fiets kopen van iemand op
straat voor twintig euro. Er is een aanmerkelijk kans dat dit een uit misdrijf verkregen fiets is en
dit was ook willens en wetens. Ieder normaal mens weet immers dat een normale fiets niet
twintig euro kost en dat er een aanmerkelijke kans is dat deze door een misdrijf verkregen is.
Door de fiets te kopen, aanvaard je deze aanmerkelijke kans. Hier is dus sprake van
voorwaardelijke opzet.
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Wanneer niet voldaan kan worden aan de drie voorwaarden voor opzet, betekent dit nog niet
meteen dat het gedrag niet gevaarlijk is. Hier komt schuld om de hoek kijken.

Schuld
Schuld is een subjectief bestanddeel, dus moet worden gekeken naar de intenties van de
verdachte.
Schuld kan (in tegenstelling tot opzet) zowel een element als een bestanddeel zijn.
Element = verwijtbaarheid
Bestanddeel = culpa

Definitie van culpa: verwijtbare aanmerkelijke onvoorzichtigheid.

Verschil tussen bewuste- en onbewuste culpa:
1. Bewuste culpa: bewust van gevaar. De verdachte had wetenschap van het mogelijke

gevolg van zijn handelen, maar hoopt op een goede afloop.

Voorbeeld: verdachte rijdt door bij een rood stoplicht, terwijl hij het ziet.

2. Onbewuste culpa: niet bewust van gevaar. De verdachte was niet bewust van de
mogelijke gevolgen van zijn handelen, maar de verdachte had dit wel moeten zijn.

Voorbeeld: automobilist ziet niet dat het stoplicht op rood staat.

Verdachte kan zowel bewust als onbewust onvoorzichtig zijn. Als er sprake is van culpa, is schuld
opgenomen als bestanddeel, bijvoorbeeld artikel 307 Sr.

1. Aanmerkelijk onvoorzichtig gedrag
Onvoorzichtig gedrag: schending van een geschreven of ongeschreven gedragsnorm.

a. Geschreven norm: als autobestuurders een toegestane maximumsnelheid
overschrijden;

b. Ongeschreven norm: als de moeder van een baby de baby in een te heet badje
doet, zonder het water te checken.

Aanmerkelijk: onvoorzichtigheid kan gebeuren, het moet dan nog wel aanmerkelijk zijn.
De aard van het gevolg mag geen rol spelen bij het vaststellen van de onvoorzichtigheid.

a. Niet aanmerkelijk: per ongeluk iemand verwonden bij het uitrekken van je
armen;

b. Wel aanmerkelijk: tijdens het fietsen je ogen sluiten (als verkeersdeelnemer dien
je je aandacht bij het verkeer te houden).

2. Verwijtbaar gedrag
Had verdachte anders kunnen en moeten handelen? Ofwel, kon van de verdachte
worden verwacht dat hij/zij zich niet aanmerkelijk onvoorzichtig had gedragen?

a. Verwijtbaarheid: een schulduitsluitingsgrond neemt de verwijtbaarheid weg.

Voorbeelden van aanmerkelijke onvoorzichtigheid:
● Een fietser rijdt een oude vrouw fataal aan, omdat zij afgeleid werd door haar telefoon

tijdens het fietsen. De verdachte had de vrouw op geen enkel moment gezien op de weg
naar de vrouw toe. Ook was er geen geldig excuus. Hier is dus sprake van verwijtbaar
aanmerkelijk onvoorzichtig gedrag.

● Een Syrisch meisje overlijdt tijdens het schoolzwemmen. Zij had haar zwembandjes
afgedaan en is toen in het zwembad terecht gekomen. Niemand heeft ten tijde van het
ongeval gemerkt dat het meisje in het zwembad terecht kwam. De badmeester waren
hierbij aanmerkelijk onvoorzichtig. Hierbij in acht genomen dat zij een zorgplicht hebben
aan de hand van hun functie als badmeester en dat niet in kaart was gebracht welke van
de aanwezige kinderen er wel en niet konden zwemmen.
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● Een buitenschoolse opvang ging een dagje naar het partycentrum ‘Happy Days’. Een
jongetje viel in het speelgedeelte van een van de toestellen naar beneden. Op de grond
was kunstgras direct op beton aangebracht. Er waren geen verzachtende maatregelen
getroffen onderaan de speeltoestellen. De jongen overleed als gevolg van de val. Omdat
het toestel niet voldeed aan de veiligheidseisen werd de directeur vervolgd. Dit kon de
directeur worden verweten.

Beslissingsschema opzet en schuld
Materiële vragen van artikel 350 Sv:

1. Kan het ten laste gelegde worden bewezen?
2. Kan het bewezene worden gekwalificeerd? (Wat staat er in de wet en welke bestanddelen

moeten worden bewezen?).
3. Is het bewezene strafbaar? (wederrechtelijkheid; elementen, wordt verondersteld

aanwezig te zijn).
4. Is verdachte strafbaar? (verwijtbaarheid; elementen, wordt verondersteld aanwezig te

zijn en valt weg bij schulduitsluitingsgrond).

Bestanddeel: onderdeel van de wettelijke delictsomschrijving, dus opgenomen in de
tenlastelegging. Alle bestanddelen moeten worden bewezen.
Element: geen onderdeel van de wettelijke delictsomschrijving. Wel een voorwaarde voor
strafbaarheid, maar niet opgenomen in de tenlastelegging. Hoeft niet bewezen te worden, maar
veronderstellen we als aanwezig.

Opzet en culpa zijn delictsbestanddelen
De Officier van justitie zal deze bestanddelen in de tenlastelegging opnemen, daarom is culpa of
opzet onderdeel van de eerste vraag van artikel 350 Sv.Bijvoorbeeld: artikel 287 Sr (opzettelijk),
er moet bewezen kunnen worden dat er sprake is van opzet.

Als je opzet niet kunt bewijzen leidt dat tot vrijspraak.
Een beroep op een rechtvaardigingsgrond leidt tot OVAR.
Een beroep op een schulduitsluitingsgrond leidt tot OVAR.

Opzet valt alleen weg als elk inzicht in draagwijdte van jouw handelen ontbreekt, bijvoorbeeld bij
het handelen van iemand die aan het slaapwandelen is. Opzet staat los van iemand die een
psychische stoornis heeft, dus opzet kan hier alsnog van belang zijn en worden bewezen. Als
opzet niet in de tenlastelegging wordt opgenomen, kan het niet worden bewezen. Dit leidt tot
OVAR.

Het tweede voorbeeld is artikel 308 Sr (culpa). In schuld ligt zowel de verwijtbaarheid als de
wederrechtelijkheid. In artikel 308 Sr is schuld een bestanddeel. Omdat verwijtbaarheid en
wederrechtelijkheid in dit geval zijn opgenomen in de delictsomschrijving (omdat schuld een
bestanddelen is), blijven er slechts twee vragen over van het (viervraags) rechterlijk
beslissingsmodel, namelijk:

1. Kan het ten laste gelegde worden bewezen?
2. Kan het bewezene worden gekwalificeerd?

Vraag drie en vier vallen weg, omdat verwijtbaarheid en wederrechtelijkheid dus onder vraag 1
vallen. Dit heeft gevolgen voor de einduitspraak.

Een beroep op een rechtvaardigingsgrond leidt tot vrijspraak (artikel 352 Sv).
Een beroep op een schulduitsluitingsgrond leidt tot vrijspraak (artikel 352 Sv).
Als de Officier van Justitie vergeet schuld ten laste te leggen, dan strand je bij stap 2, wat leidt tot
OVAR.
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De grens tussen voorwaardelijk opzet en schuld
Voorwaardelijk opzet is de laagste gradatie van opzet en bewuste schuld is de hoogste gradatie
van schuld. Bij voorwaardelijk opzet neem je het gevolg op de koop toe, bij bewuste schuld ga je
juist uit van een goede afloop.

Kenmerkende verschil
Bewuste schuld: de verdachte is zich bewust van zijn/haar risicovolle gedrag, maar gaat
ongerechtvaardigd uit van een goede afloop.
Voorwaardelijk opzet: de verdachte is zich bewust van zijn/haar risicovolle gedrag, maar
interesseert zich niet voor de afloop.

Casus benzinedieven
Benzinedieven vluchten voor de politie en rijden bij deze achtervolging in op een ontstane file.
De achterste auto van de file wordt hierbij geraakt en de inzittende komt te overlijden. Er is geen
sprake van opzet met bedoeling. De rechtsvraag: is er sprake van voorwaardelijk opzet?

Uitwerking:
Artikel 287 Sr (doodslag); er moet sprake zijn van opzet. Gebruik hierbij het Porsche-arrest: zich
willens en wetens blootstellen aan de aanmerkelijke kans dat het gevolg intreedt.

● Er is een aanmerkelijke kans op een dodelijk ongeval als je met hoge snelheid op een file
inrijdt.

● Ieder mens weet dat dit risico bestaat, dus verdachte wist dit ook (normaliseren).
● Willens (aanvaarding); het gevolg is niet op de koop toegenomen. Normaliseren; een

normaal mens neemt zijn eigen dood niet op de koop toe, dus in dit geval ook niet, want
het gaat hier om een auto die tegen een andere auto aanrijdt (Porsche-arrest).

● Conclusie: er is geen sprake van voorwaardelijk opzet.

Er is hier wel sprake van culpa. Er is hier sprake van aanmerkelijk onvoorzichtigheid en ook
verwijtbaarheid (geen geldig excuus en had een gedragsalternatief, namelijk stoppen).
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Werkgroep week 2
Deze samenvatting bevat enkel de uitwerkingen van de werkgroepopgaven. Voor de opgaven verwijzen
wij je graag naar canvas.

Vraag 1A:
1. Artikel 308 lid 1 Sr:  culpoos delict
2. Artikel 310 Sr: dolleus delict
3. Artikel 184 Sr: dolleus delict
4. Artikel 300 lid 1 jo 3 Sr: dolleus delict

Vraag 1B:
1. Artikel 308 lid 1 Sr: bewuste schuld
2. Artikel 310 Sr: doelopzet (volopzet) of noodzakelijkheidsbewustzijn
3. Artikel 184 Sr: doelopzet (volopzet), noodzakelijkheidsbewustzijn en voorwaardelijk

opzet.
4. Artikel 300 lid 1 jo 3 Sr: alle gradaties van opzet is mogelijk

Vraag 1B II:
Op welke bestanddelen van de delictsomschrijving het opzet/culpa betrekking heeft, is alles wat
na ‘opzettelijk’ komt, valt onder het bestanddeel ‘opzettelijk’.

Vraag 1B III:
Geobjectiveerde bestanddelen zijn bestanddelen waar het opzet niet op hoeft te zien.

1. Artikel 308 lid 1 Sr: er is geen sprake van een geobjectiveerde bestanddeel
2. Artikel 310 Sr: er is geen sprake van een geobjectiveerde bestanddeel
3. Artikel 184 Sr: er is geen sprake van geobjectiveerde bestanddeel
4. Artikel 300 lid 1 jo 3 Sr: ‘dood ten gevolge’ is een geobjectiveerde bestanddeel. Opzet

hoeft niet te zien op dood ten gevolge, dus geobjectiveerde bestanddeel

Vraag 1B IV:
1. Artikel 308 lid 1 Sr: geen sprake van een door het gevolg gekwalificeerd delict
2. Artikel 310 Sr: geen sprake van een door het gevolg gekwalificeerd delict
3. Artikel 184 Sr: geen sprake van een door het gevolg gekwalificeerd delict
4. Artikel 300 lid 1 jo lid 3 Sr: hier is wel sprake van een gevolg gekwalificeerd delict. ‘Dood

ten gevolge’ is een deel van het delictsomschrijving.

Vraag 1C:
In Nederland gaan wij in beginsel uit van kleurloos opzet. Dit houdt in dat het niet relevant is of
je wel of niet de wet wil overtreden. Het hoeft dus niet, buiten de delictsomschrijving om, gericht
te zijn op wederrechtelijkheid of op de strafbaarheid van het strafbare feit.

Bij boos opzet gaat het om het opzet hebben om de wet te overtreden. Dus dat je met kwade
bedoelingen het deed/ De wet moet dus opzettelijk zijn overtreden.
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Vraag 2A:
De wederrechtelijkheid moet worden bewezen voor mishandeling. We kunnen geen doelopzet
(volopzet) bewijzen, omdat hij zegt dat het niet zijn bedoeling was.

Is er sprake van voorwaardelijk opzet?
Aanmerkelijke kans?
Naar algemene ervaring regels is het aanmerkelijk dat iemand letsel oploopt als je degene met
een pan slaat.

Bewust van de aanmerkelijke kans?
Gezond-verstand-redenering: een redelijk denkend mens weet dat als je met een pan uithaalt
dat er een grote kans op letsel oplevert. Dus aan deze voorwaarden is ook aan voldaan.

Aanmerkelijke kans aanvaard?
Hier kijk je naar de verklaringen en gedragingen waaruit je kan afleiden dat iemand het heeft
aanvaard. Als je iemand met een pan slaat, dan blijkt uit die gedraging dat je zelf de
aanmerkelijke kans hebt aanvaard.

Conclusie:
Er is sprake van voorwaardelijk opzet, aan alle vereisten is voldaan. Dus nee, het verweer van
Alijah heeft geen kans van slagen.

Vraag 2B:
In deze casus wordt er een beroep gedaan op noodweer, een rechtvaardigingsgrond. Een
rechtvaardigingsgrond neemt de wederrechtelijkheid weg. Mishandeling moet worden bewezen
dat er wederrechtelijk is gehandeld.

Conclusie: vrijspraak

Vraag 3
Definitie van schuld is ‘verwijtbare aanmerkelijke onvoorzichtigheid’.

Is er sprake van onvoorzichtigheid?
Ja, het is een algemeen bekend norm dat je niet met vuur speelt. Zeker niet als je met kinderen
in de buurt bij het vuur bent.

Is die voorzichtigheid aanmerkelijk?
Ja, het beroept zo’n risico in het leven dat je eigenlijk moet weten dat je het niet moet doen.
Daarnaast is hij ook nog scheikundedocent, dus dan had die het wel moeten weten
(Gerantstellung).

Is het verwijtbaar?
Ja, hij had op een andere manier het vuur aan kunnen krijgen. Dus hij had anders kunnen
handelen.

Conclusie:
Ja, er is sprake van schuld. Aan alle voorwaarden is voldaan. Het feit kan bewezen worden.

Vraag 4
Porsche arrest:

Feiten: r.o. 4.1
Rechtsvraag: Kan het bewezenverklaarde voorwaardelijk opzet worden afgeleid?
HR: r.o. 5.4 en 5.5.: als je een handeling verricht, waarbij de kans aanmerkelijk is dat je
zelf om het leven komt, dan gaan we er niet vanuit dat je die aanmerkelijke kans hebt
aanvaard. Hij heeft meerdere malen geprobeerd in te halen (contra-indicatie).
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Bumperkleven arrest:
Feiten: HR 3.2.1. en 3.2.2.
Rechtsvraag: is hier sprake van voorwaardelijk opzet? (r.o. 3.1)
Conclusie: Er is hier wel sprake van voorwaardelijk opzet, omdat je uit de gedragingen en
verklaringen kon afleiden dat hij die aanmerkelijke kans wel heeft aanvaard.

Vraag 5A:
Er is geen sprake van doelopzet (volopzet).

Vereisten voorwaardelijk opzet:
Aanmerkelijke kans: Als je een broodje pakt bij de bijrijdersstoel, dan is er wel een aanmerkelijke
kans op een ongeluk.

Bewust van de aanmerkelijke kans?
Ja, dit staat in de casus. Ze is zich er wel van bewust.

Aanmerkelijke kans aanvaardt?
Porsch arrest: als er een kans is dat je zelf ook komt te overlijden, dan heb je in dat geval niet de
aanmerkelijke kans aanvaardt. In deze casus heeft Lily niet de aanmerkelijke kans aanvaardt om
haar eigen leven hier vervolgens ook op het spel te zetten.

Conclusie:
Nee, er is geen sprake van voorwaardelijk opzet.

Is er sprake van schuld? ‘Verwijtbare aanmerkelijke onvoorzichtigheid’.

Is er sprake van onvoorzichtigheid?
Zij houdt zich niet aan de verkeersregels. Dus het schendt een norm.

Is die voorzichtigheid aanmerkelijk?
Normaal denkend persoon had dit juist niet gedaan, gelet op de risico dat het oplevert. Als je dit
gaat doen, dan is de kans dat je slingert groot en de kans op een ongeluk ook zo groot.

Is het verwijtbaar?
Er is geen sprake van een schulduitsluitingsgrond. Ze had anders kunnen handelen. Denk
bijvoorbeeld even langs de kant van de weg staan.

Conclusie: er is sprake van schuld

Vraag 5B
Er is geen sprake van doelopzet.

Is er sprake van voorwaardelijk opzet?

Aanmerkelijke kans: Ja, er is een aanmerkelijke kans dat er een gevolg intreedt. Norm is
overschreden. Uit algemene ervaringsregels is het onder je stoel duiken een aanmerkelijke kans
dat je een ongeluk veroorzaakt.

Bewust van die aanmerkelijke kans?
Ja, ze is er bewust van. Dit geeft zij ook in de casus aan. Ze wilde ‘even lekker gek doen’. Ieder
mens weet dat je onder je stoel gaat kijken, die aanmerkelijke kans in het leven roept en zij wist
dat ook (normativeren en objectiveren).
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Het hele complex van haar gedragingen veroorzaakt die aanmerkelijke kans.

Aanmerkelijke kans aanvaardt?
Ja, ze vond het spannend en wilde gek doen. Dat is al een teken dat die niet hoopte op een
goede afloop, het kon haar niet echt schelen of iemand om zou komen.

Conclusie: Ja, er is sprake van voorwaardelijk opzet. Aan alle vereisten van voorwaardelijk opzet
is voldaan.

Vraag 6
Eigen invulling
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Hoofdstuk 4.Tentamenboekje
Het Tentamenboekje is een nieuw product dat wij aanbieden. Let op! In de voorbeeldsamenvatting is
nog niet het oefententamen opgenomen. Dit zal wel worden opgenomen in het tentamenboekje.
Hieronder staan een aantal stappenplannen weergeven die belangrijk zijn om de stof te begrijpen.

Opzet en culpa

Opzet
Opzet wordt gedefinieerd als willens en wetens handelen. Opzet heeft verschillende gradaties:

1. Opzet met bedoeling: het willens en wetens handelen van een persoon, waarbij de
uitkomst beoogd is.

2. Voorwaardelijk opzet: de dader heeft het doel niet per se beoogd, maar is zich zodanig
bewust van de mogelijke gevolgen van zijn daden, dat er wel sprake is van opzet. Er is
sprake van een aanmerkelijke kans dat de gedraging een strafbaar feit kan opleveren.
Voorwaardelijk opzet heeft drie componenten:

1. Risicocomponent: er moet sprake zijn van een aanmerkelijke kans dat het
strafbare gevolg zou intreden.

2. Kenniscomponent: de verdachte moet wetenschap van kans hebben gehad.
Hierbij kan er gekeken worden naar wat een normaal mens geweten zou hebben
(normaliseren).

3. Wilscomponent: de verdachte moet de aanmerkelijke kans bewust hebben
aanvaard. Hierbij kan er gekeken worden naar de verklaringen van de verdachte
en/of getuigen. Als deze verklaringen geen inzicht geven over de wil van de
verdachte, moeten we kijken naar de feitelijke omstandigheden van het geval.
Daarbij zijn de aard van de gedraging en de omstandigheden van het geval van
belang. Let ook op eventuele contra-indicaties (zie het arrest Porsche).

3. Opzet met noodzakelijkheidsbewustzijn: als de dader een bepaald doel voor ogen
heeft, maar hij weet dat het noodzakelijk is om een bepaald, niet primair beoogd,
(strafbaar) gevolg in het leven te roepen om dit doel te bereiken.

De reikwijdte van opzet
De reikwijdte van opzet wordt bepaald door de plaats waar het woord opzet staat in de
delictsomschrijving. Alles wat na het woord opzet staat, wordt door het opzet beheerst. De
opzet heeft dus betrekking op alle bestanddelen in de delictsomschrijving na het woord opzet,
maar niet wanneer deze in een volgend artikel of een volgend lid staan.

Culpa
Bij  culpa  is de wil niet gericht op het bereiken van het doel dat uiteindelijk bereikt wordt. De
verdachte weet wel dat een bepaald gevolg kan intreden, maar hij gelooft in een goede afloop en
is er niet op uit om het gevolg te bewerkstelligen. Bij culpa kun je iemand verwijten dat hij niet
goed heeft opgelet, onnadenkend of onzorgvuldig is geweest. Culpa is verwijtbare aanmerkelijke
onvoorzichtigheid . Hierdoor wordt er ook wel gezegd dat culpa het anders moeten handelen en
het anders kunnen handelen is.

Opzet: Je hebt een pistool in je handen en weet dat je daarmee kan moorden, maar dat maakt
je niet uit dus je schiet alsnog.
Culpa: Je hebt een pistool in je handen en weet dat je daarmee kan moorden, maar je gelooft
niet dat dit het resultaat zal zijn.
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Wanneer moet je culpa bewijzen?
● Wanneer schuld een bestanddeel van de delictsomschrijving is;
● Termen die in de delictsomschrijving worden gebruikt om culpa tot uitdrukking te

brengen zijn schuld en redelijkerwijs moet vermoeden.

Slimme tip!
Bij culpa kan er onderscheid gemaakt worden tussen bewuste schuld en onbewuste schuld.

● Bewuste schuld: er is sprake van bewuste schuld als iemand de gevolgen van zijn
gedrag wel overzag, maar lichtzinnig meende dat dit wel mee zou vallen;

● Onbewuste schuld: er is sprake van onbewuste schuld als iemand de gevolgen niet
heeft voorzien, maar wel had kunnen voorzien als hij beter onderzoek had gedaan.

De twee componenten voor het vaststellen van culpa zijn verwijtbaarheid en aanmerkelijke
onvoorzichtigheid.

De aanmerkelijke onvoorzichtigheid
Aanmerkelijke onvoorzichtigheid kan op verschillende manieren tot uitdrukking worden
gebracht. Zo kan het gaan om aanmerkelijke onoplettendheid, aanmerkelijke onachtzaamheid,
aanmerkelijke onzorgvuldigheid of ernstige nalatigheid. Niet elke onvoorzichtigheid levert culpa
op. Het moet echt gaan om aanmerkelijke onvoorzichtigheid. We noemen het daarom ook wel
 culpa lata (grove schuld). Onvoorzichtig gedrag is gedrag dat niet in overeenstemming is met de
normen die op dat moment in het geding zijn. Het zal dus van de omstandigheden van het geval 
afhangen of er sprake is van onvoorzichtig gedrag.

Verwijtbaarheid
Verwijtbaarheid is de tweede voorwaarde van culpa. Men gaat ervan uit dat de verwijtbaarheid
kan worden aangenomen indien de aanmerkelijke onvoorzichtigheid is vastgesteld. De
aanmerkelijke onvoorzichtigheid levert als het ware een  vooronderstelling van verwijtbaarheid
op. Dit komt door het normatieve oordeel dat bij culpa voorop staat.

Slimme tip!
De rechter moet nog wel nagaan of er sprake is van verwijtbaarheid. De vraag die de rechter
stelt: Ook al had de verdachte anders moeten handelen, kon  de verdachte wel anders
handelen?

Een goed voorbeeld is het verpleegster-arrest. Hierbij maakt een verpleegster een fout die
fatale gevolgen heeft voor de patiënt. De Hoge Raad stelt dat gelet op de opleiding van de
verpleegster, de aard van haar werkzaamheden en het vertrouwen dat men in haar heeft dat ze
haar werk goed uitvoert, er kan worden gesteld dat zij tekort is geschoten in de op haar rustende
plicht de nodige oplettendheid te betrachten. Haar handelswijze getuigt van grove
onoplettendheid en hierdoor kan er worden gesproken van schuld.
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Arresten
Het Tentamenboekje heeft als doel om de belangrijkste onderwerpen uit te lichten. Hierdoor staan niet
alle voorgeschreven arresten in deze samenvatting. Voor de samenvatting van alle arresten en overige
literatuur, verwijzen wij graag naar de Literatuur en arresten samenvatting.

HR 15 oktober 1996, NJ 1997/199 (Porsche)
Casus
Een man (in een Porsche) rijdt onder invloed en op hoge snelheid op een tweebaansweg. Hij wil
een inhaalmanoeuvre maken, maar omdat er tegenliggers zijn, breekt hij de manoeuvres elke
keer af. Op een bepaald moment zet hij toch door en komt hij in een frontale botsing met een
tegemoetkomende auto. De inzittende en de bijrijder van die auto overlijden, de bestuurder van
de Porsche overleeft het ongeluk en wordt vervolgd.

Rechtsvraag
Is er sprake van voorwaardelijk opzet, zodat aan het bestanddeel opzet in artikel 287 Sr kan
worden voldaan?

Hoge Raad
De Hoge Raad stelt dat de man door zijn handelwijze ook zelf een aanmerkelijke kans had om te
komen te overlijden. Naar ervaringsregels is het niet waarschijnlijk dat een verdachte de
aanmerkelijke kans op een frontale botsing, met de kans dat hij zelf zou komen te overlijden, op
de koop toe neemt. Daarnaast heeft de man meerdere malen de inhaalmanoeuvres afgebroken,
kennelijk om de botsing te vermijden. De man heeft de fatale inhaalmanoeuvre niet afgebroken,
waaruit blijkt dat hij er kennelijk van uitging dat deze inhaalslag niet tot een botsing zou leiden.

Kortom, de Hoge Raad oordeelde dat er sprake was van bewuste culpa door:
● Objectiveren: de verdachte heeft niet in één keer doorgereden, maar heeft eerst een

paar inhaalpogingen afgebroken. Dat wijst erop dat hij zich bewust is geweest van het
risico op een aanrijding en bovendien dat hij dat risico kennelijk niet heeft aanvaard
(kijken naar het gedrag);

● Normativeren: het is niet waarschijnlijk dat de verdachte zijn eigen leven op het spel
zou zetten voor een inhaalmanoeuvre, normale mensen doen dat namelijk niet en er is
niet gebleken van suïcidale neigingen bij de verdachte (vergelijken met de “normale”
mens).

Rechtsregel
In de casus bleek dat de man er hoogst waarschijnlijk vanuit ging dat de fatale inhaalmanoeuvre
niet tot een botsing zou leiden, hij brak de inhaalmanoeuvre namelijk niet af.  Er kon dus niet,
zoals het hof had gedaan, gesteld worden dat de verdachte de frontale botsing, met doden tot
gevolg, op de koop had toegenomen. Hij had het risico dus niet aanvaard, ofwel: hij dacht dat het
wel goed zou komen.

Toepassing
Vooral het normativeren en objectiveren uit dit arrest zijn van belang. Deze begrippen spelen
onder andere een rol bij het kijken of er sprake was van een aanmerkelijke kans. Men kan kijken
of er wetenschap van de kans was dat een strafbaar gevolg zou intreden door het handelen van
de verdachte (deelvraag 2, zie arrest Aanmerkelijke kans) door te vergelijken met wat een
“normaal” mens weet (normativeren). Daarna kan men kijken of de verdachte het intreden van
het gevolg heeft geaccepteerd door te kijken naar het gedrag van de verdachte (objectiveren).
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Nawoord

Hehe, het is je gelukt! Je hebt jouw voorbeeldsamenvatting uitgelezen.

Wil je meer vertrouwen tanken voor het tentamen? Geen paniek! Wij kunnen je verder helpen in
de vorm van handige abonnementen. Met een abonnement ontvang jij de samenvattingen altijd
met korting en als eerste in huis! Nieuwsgierig geworden naar een abonnement? Bekijk dan onze
website!

Werken bij
Heb jij het idee dat je deze samenvatting ten minste net zo goed zou kunnen schrijven of zou
kunnen verbeteren? Dan is de rol van Studieheld zeker iets voor jou. Je kunt werken vanuit huis,
krijgt een riante vergoeding en je hebt een studiegerelateerde bijbaan die goed op je cv staat.
Heb je interesse? Stuur dan jouw motivatie en cv naar klantenservice@slimacademy.nl.

Kom in contact met Slim Academy
Wil je op de hoogte blijven van de ontwikkelingen bij Slim Academy? Kom in contact via:

www.slimacademy.nl
@SlimAcademy.nl
klantenservice@slimacademy.nl
010 214 32 45

We wensen je veel succes met studeren en het halen van jouw tentamens!

Team Slim Academy
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