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Voorwoord 

 

Hallo rechtenstudent aan de Vrije Universiteit te Amsterdam! 

 

Omdat het studentenleven al zwaar genoeg is, hebben wij voor alle rechtenstudenten 

aan de VU samenvattingen geschreven om het studeren makkelijker te maken. 

Honderden andere studenten hebben al dankzij SlimStuderen samenvattingen hun 

tentamens gehaald. Dat wil jij toch ook?  

 

Tevens is SlimStuderen zich op het moment erg aan het uitbreiden! De rechten 

samenvattingen van periode 2 bevatten naast de verplichte literatuur, nu ook de 

uitwerkingen van de hoorcolleges en de werkgroepen.  

 

Wil jij een idee krijgen van hoe onze samenvattingen eruit zien? Lees dit boekje dan 

door! Dit boekje bevat hoofdstuk 1 van de verplichte literatuur van week 1 van het vak 

Beginselen Strafrecht uit het boek ‘Grondtrekken van het Nederlandse strafrecht (2015)’. 

Tevens bevat deze samenvatting de uitwerkingen van zowel het hoorcollege als de 

werkgroep van week 1. 

 

Als je benieuwd bent naar de rest van de verplichte literatuur, bestel dan NU via 

www.slimstuderen.nl het kortingspakket! Dit pakket bestaat uit alle verplichte literatuur 

voor de eerstejaarsvakken uit periode 2.  

 

 

 

http://www.slimstuderen.nl/
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A. WEEK 1: HOOFDSTUK 1 VAN DE VERPLICHTE LITERATUUR  
 

 

Hoofdstuk 1: Inleiding strafrecht  

 

Dit is een samenvatting van de nummers 1.1. t/m 1.6. van hoofdstuk 1 van het vak 

Beginselen Strafrecht uit het boek ‘Grondtrekken van het Nederlandse strafrecht (2015)’. 

 

Strafrecht is sterk verbonden met: 

- moraal 

- veiligheid 

- rechtvaardigheid  

 

Strafrecht: houdt zich bezig met het bestraffen van personen die een strafbaar feit 

hebben gepleegd en regelt wie straf kan krijgen en waarvoor. 

 

Monopolie van straffen: deze heeft de staat. Als een burger een strafbaar feit pleegt, 

moet hij verantwoording afleggen aan de overheid, die hem namens de samenleving 

straf kan opleggen. 

Monopolie van vervolging: deze heeft het Openbaar Ministerie, die wordt 

vertegenwoordigd door de Officier van Justitie. 

 

Soorten dagvaardingen: 

1). Strafrechtelijke dagvaarding: dagvaardingen worden verstuurd door de Officier 

van Justitie om een verdachte terecht te laten staan voor de strafrechter. Burgers 

kunnen elkaar dus niet dagvaarden voor gepleegde, strafbare feiten.  

2). Civielrechtelijke dagvaarding: dagvaardingen worden verstuurd van de ene 

burger naar de andere om een civielrechtelijk geschil uit te vechten ten overstaan van 

een burgerlijke rechter.  

 

 
 

Eigenrichting: het recht in eigen hand nemen (iemand zelf straffen) mag niet! 

 

Globaal verloop van de strafrechtprocedure: 

1). Verdenking van een strafbaar feit 

2). Aangifte 

3). Politieonderzoek 

4). De resultaten van het onderzoek komen bij de Officier van Justitie die de 

dagvaarding stuurt 

5). Verschijnen van de verdachte voor de rechter 

6). Het al dan niet opleggen van een straf  
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Wat betreft de geldboete/schadevergoeding: 

 - als er een geldboete wordt opgelegd, verdwijnt dit in de staatskas. De geldboete is 

bedoeld als straf en hiermee wordt de schade die het slachtoffer heeft geleden nog niet 

vergoed. 

- een civielrechtelijke procedure starten door het slachtoffer om een schadevergoeding 

van de dader te eisen, is niet meer nodig door een mogelijkheid binnen het 

strafrechtelijke systeem om schadevergoeding als “ benadeelde partij” te verzoeken aan 

de strafrechter.  

 

Het doel van straffen: 

1). Vergelding d.m.v. leedtoevoeging: morele genoegdoening. De dader heeft kwaad 

afgeroepen over de samenleving en daarom roept de samenleving kwaad af over hem. 

2). Preventie: 

- speciale preventie: moet voorkomen/ontmoedigen dat een gestrafte wederom de fout 
in gaat   vaak d.m.v. voorwaardelijke straffen (deze worden niet ten uitvoer gelegd 

met bijvoorbeeld als voorwaarde dat de veroordeelde zich gedurende de proeftijd niet 

opnieuw aan een strafbaar feit schuldig maakt). 

- generale preventie: anderen dan de gestrafte trekken lering uit het feit dat er voor 

het plegen van een strafbaar feit een straf opgelegd kan worden. De gestrafte moet een 

voorbeeld zijn dat potentiële wetsovertreders afschrikt. 

 

Strafrecht kan worden ingedeeld in drie delen: 

1). Materieel strafrecht bepaalt welk gedrag niet toegestaan is en welke personen 

daarvoor kunnen worden gestraft. 

1. Strafbepalingen (bijvoorbeeld diefstal en moord). 

2. Algemene leerstukken die betrekking hebben op de uitsluiting van strafbaarheid (bijv. 

noodweer). 

3. Uitbreiding van strafbaarheid (bijvoorbeeld poging en medeplichtigheid).  
 wordt voornamelijk gevonden in het Wetboek van Strafrecht. 

 

2).  Formeel strafrecht: ook wel strafprocesrecht of strafvordering genoemd. Omvat 

de regels van het strafproces en heeft niets te maken met de omschrijvingen van 

strafbaar gedrag. Voorbeelden zijn: regels voor bevoegdheden van de politie, duur van 

voorlopige hechtenis et cetera.  
 wordt voor een belangrijk deel gevonden in het Wetboek van Strafvordering. 

* niet waterdicht: bijv. Ne bis in Idem beginsel (art. 68 Sr) en voorwaardelijke 

invrijheidstelling (art. 15 Sr) zijn formeelrechtelijk en staan in het Wetboek van 

Strafrecht.  

 

3).  Sanctierecht heeft betrekking op de voorwaarden waaronder bepaalde straffen 

mogen worden opgelegd en ten uitvoer worden gelegd. Voorbeeld: mag er voor een 

bepaald strafbaar feit een taakstraf worden opgelegd? 
  Sanctierecht is zowel in het Wetboek van Strafrecht als in het Wetboek van 

Strafvordering te vinden. 

 

Wet in materiële zin: een wet die algemene regels bevat die burgers binden (de 

manier van totstandkoming is niet van belang).  

 

Wet in formele zin: wet die tot stand is gekomen in samenwerking tussen de regering 

en de Staten-Generaal. 
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Het strafrecht is onder te verdelen in: 

1). Commune strafrecht: het strafrecht dat in de wetboeken is opgenomen, dus in het 

Wetboek van Strafrecht en het Wetboek van Strafvordering = wetten in formele zin. 

2). Bijzondere strafrecht: het strafrecht dat in andere wetten (bijzondere strafwetten) 

is opgenomen, zoals de Opiumwet, Wegenverkeerswet et cetera = wetten in formele 

zin.  

> er bestaan ook strafbepalingen die geen wetten in formele zin zijn, namelijk 

algemene plaatselijke verordeningen (APV) van een gemeente: hierin worden 

allerlei gedragingen strafbaar gesteld die in die gemeente niet toegelaten zijn.  

*art. 91 Sr: de bepalingen van boek I van het wetboek van Sr zijn ook van toepassing 

op feiten die strafbaar zijn gesteld; in bijzondere strafwetten en in lokale strafwetgeving.  

 

Het Wetboek van Strafrecht (Sr) bestaat uit drie hoofdonderdelen, die ‘boeken’ 

worden genoemd.  

- Boek I regelt de algemene leerstukken (deze zijn van toepassing op alle delicten in het 

Wb van Sr en alle delicten van de bijzondere strafwetten) van materieel strafrecht. Boek 

I bevat ook regels m.b.t. het sanctierecht en enkele andere onderwerpen.  

- Boek II en Boek III bevatten uitsluitend strafbepalingen. Onderscheid tussen de twee 

boeken heeft te maken met de ernst van de delicten: Boek II bevat misdrijven en Boek 

III bevat overtredingen. 

 

Het Wetboek van Strafvordering (Sv) is ingedeeld in boeken, titels en afdelingen. Dit 

wetboek bestaat uit zes boeken. Eerste drie zijn voor onze studie het meest van belang, 

namelijk: 

 

- Boek I (‘Algemene bepalingen’) regelt de belangrijkste bevoegdheden tijdens het 

opsporingsonderzoek.  

 

- Boek II (‘Strafvordering in eersten aanleg’) regelt de vervolgingsbeslissing van de OvJ 

en de hele procedure voor de berechting van een verdachte door de Rechtbank. 

 

Is de verdachte of het Openbaar Ministerie het niet eens met de beslissing van de 

Rechtbank, dan kan in bepaalde gevallen hoger beroep worden ingesteld. Dit is een 

‘rechtsmiddel’: een middel om de beslissing aan te vechten bij een hogere instantie. 

 

- Boek III is geheel gewijd aan rechtsmiddelen. 
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B. HOORCOLLEGE-UITWERKINGEN WEEK 1  
 

Dit is een samenvatting van het algemene hoorcollege uit week 1 ‘Inleiding 

Straf(proces)recht’ van het vak Beginselen Strafrecht. De samenvatting bevat al de 

informatie uit de collegesheets aanvullend met de extra opmerkingen die tijdens het 

hoorcollege gemaakt zijn. 

 

Het vak Beginselen Strafrecht 

- hoorcolleges, werkgroepen en casuscolleges  

- bonusregeling => zie Vakinformatie op Blackboard  

- neem altijd wetten- en arrestenbundel mee naar onderwerp  

- zelf jurisprudentie zoeken? Zie www.universiteiten.rechtsorde.nl of www.rechtspraak.nl  

- tentamen: MC en open vragen  

- pas op voor onderschatting!  

 

Vandaag  

- introductie van het strafrecht 

- onderscheid materieel strafrecht/formeel strafrecht 

- structuur van het strafbare feit MG/DO/W/V  

     - bestanddelen/elementen  

- introductie van het rechterlijk beslissingsschema  

     - maar bestudeer vooral de kennisclip op Blackboard!  

 

Actueel  

In sheet 5, 6 en 7 zijn een aantal belangrijke links te vinden  

 

Onderscheid  

Materieel – Formeel strafrecht  

 

Materieel Strafrecht 

Bij materieel strafrecht is de eerste vraag: aan welk strafbaar feit heeft de verdachte zich 

schuldig gemaakt? 

 

Stel iemand steelt iets uit een winkel. In dat geval is er sprake van diefstal. Diefstal 

wordt geregeld in art. 310 Sr. Daarbij zijn de volgende voorwaarden van toepassing: 

- Hij die enig goed dat geheel of ten dele aan een ander toebehoort wegneemt, met 

het oogmerk om het zich wederrechtelijk toe te eigenen, (delictsomschrijving); 

- Als schuldig aan diefstal (kwalificatie) 

- Gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste vier jaren of geldboete van de 

vierde categorie (rechtsgevolg).  

 

Materieel strafrecht bepaalt welke gedragingen strafbaar zijn en op welke wijze deze 

kunnen worden bestraft. De belangrijkste bron hierbij is het Wetboek van Strafrecht (Sr).  

 

Elke strafbepaling bestaat uit een delictsomschrijving, een kwalificatie en een 

strafbedreiging.  

 

Materieel strafrecht bepaalt ook de uitbreidingen en beperkingen van strafbaarheid.  

 

1. Uitbreidingen van strafbaarheid (bijv. poging, art. 45 Sr)  

2. Beperkingen van strafbaarheid (bijv. noodweer, art. 41 Sr)  

 

  

http://www.universiteiten.rechtsorde.nl/
http://www.rechtspraak.nl/
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Formeel Strafrecht 

In dit geval is de vraag: hoe zit het met het aanhouden van verdachten? Wie mag dat 

doen? En wanneer en waar mag dat gedaan worden? Welke opsporingsbevoegdheden 

hebben politie en justitie nog meer? Wanneer en hoe mag iemand vervolgd worden voor 

een strafbaar feit? En wie neemt deze vervolgingsbeslissing eigenlijk? Het formeel 

stafrecht ziet dus op de regels van het strafproces. Daarbij zijn de volgende regels van 

belang: 

- Rechten van de verdachte (art. 29 lid 1 Sv) 

- Dwangmiddelen (art. 53 lid 1 Sv) 

- Procedureregels (bijv. dagvaarding, art. 258 lid 1 Sv) 

 

De belangrijkste bron van het formeel strafrecht is het Wetboek van Strafvordering (Sv). 

Deze omvat onder andere:  

 

1. Rechten van verdachte (bijv. zwijgrecht, art. 29 lid 1 Sv)  

2. Dwangmiddelen (bijv. aanhouding bij heterdaad, art. 53 lid 1 Sv)  

3. Procedureregels (bijv. dagvaarding, art. 258 lid 1 Sv)  

 

Structuur van het strafbare feit 

Een strafbaar feit is een menselijke gedraging die valt binnen de grenzen van een 

wettelijke delictsomschrijving, die wederrechtelijk en verwijtbaar is. Oftewel, bestaat uit 

vier componenten: 

1. Menselijke gedraging (MG)  

2. Wettelijke delictsomschrijving (DO)  
3. Wederrechtelijk (W)  element 

4. Verwijtbaar (V)  element 

 

Als een van de componenten wegvalt, dan is er geen sprake van een strafbaar feit.  

 

1. Menselijke gedraging 

Het moet gaan om een gedrag, dus niet om alleen een intentie. Mens is zowel een 

natuurlijk persoon als een rechtspersoon. Gedrag kan bestaan uit actief handelen 

(commissiedelict) of juist een nalaten om te handelen (omissiedelict). OvJ stuurt 

een dagvaarding met daarin beschreven de concrete gedraging die de verdachte 

zou hebben verricht. 

 

2. Wettelijke delictsomschrijving 

Gedrag is pas strafbaar als het in de strafwet is terug te vinden 

(legaliteitsbeginsel). In dat geval moeten de volgende vragen gesteld worden: 

valt een bewezenverklaarde gedraging onder een wettelijke delictsomschrijving? 

Dan kan het feit worden gekwalificeerd oftewel juridisch ‘gelabeld’ worden. Neem 

hierbij als voorbeeld diefstal in art. 310 SR: ‘hij die enig goed dat geheel of ten 

dele aan een ander toebehoort wegneemt, met het oogmerk om het zich 

wederrechtelijk toe te eigenen wordt, als schuldig aan diefstal, gestraft met een 

gevangenisstraf van ten hoogste vier jaren of geldboete van de vierde categorie’.  

 
3. Wederrechtelijk  element 

Handelt in strijd met het recht, of handelt in strijd met een (on)geschreven norm. 

Wederrechtelijkheid is een voorwaarde voor de strafbaarheid. Bij het vervullen 

van de delictsomschrijving wordt deze wederrechtelijkheid aanwezig 

verondersteld.  
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Ontbreken van de wederrechtelijkheid  

Soms is er echter een reden die de wederrechtelijkheid wegneemt. Zo’n reden 

heet een rechtvaardigingsgrond. Wie zich daarop kan beroepen, had het recht een 

delictsomschrijving te vervullen en handelde dus niet in strijd met het recht.  

 

Bijvoorbeeld: een agent schiet een verdachte dood (= MG), omdat hij met een 

wapen een onmiddellijke bedreiging vormt voor anderen. In zo’n geval kan dit 

misdrijf worden gepareerd door middel van een rechtvaardigingsgrond als de 

agent de persoon heeft neergeschoten met het oogpunt anderen te verdedigen en 

zo conform het recht juist heeft gehandeld. De wederrechtelijkheid wordt 

weggenomen door de rechtvaardigingsgrond (een beroep op noodweer o.g.v. art. 

41 Sr slaagt).  

 

Maar: stel dat er in dit geval een agent een man in zijn rug schiet. In dit geval is 

er sprake van doodslag en kan de agent zich niet op een rechtvaardigingsgrond 

beroepen.  

4. Verwijtbaarheid  element 

In dat geval had je anders kunnen en moeten handelen. Verwijtbaarheid is een 

voorwaarde voor strafbaarheid en bij het vervullen van de delictsomschrijving 

wordt deze verwijtbaarheid aanwezig verondersteld. In bepaalde gevallen kan er 

echter een reden zijn die de verwijtbaarheid wegneemt. Dit wordt ook wel een 

schulduitsluitingsgrond genoemd. Indien iemand zich daarop kan beroepen, 

dan kan er geen enkel verwijt worden gemaakt en handelde diegene dus niet 

verwijtbaar.  

 

          Ontbreken van verwijtbaarheid  

Een voorbeeld:  

1. MG = moeder gooit haar 1,5 jarige kind van vier hoog naar beneden  

2. DO = moeder berooft opzettelijk haar kind van het leven (art. 287 Sr: 

doodslag)  

3. W = het was niet gerechtvaardigd haar kind te doden; moeder heeft daarom in 

strijd met het recht gehandeld  

4. V = moeders handelen is haar te verwijten  

 

=> bovenstaand voorbeeld geeft aan dat er sprake is van art. 287 Sr. Het zou 

kunnen zijn dat in bovenstaande situatie geen sprake is van de ‘verwijtbaarheid’, 

als de moeder psychotisch blijkt te zijn en daardoor buiten de realiteit staat. De 

verwijtbaarheid ontbreekt in zo’n geval door haar geestelijke ziekte en kon zij niet 

anders handelen dan haar kind van 1,5 jaar van vier hoog naar beneden te 

gooien.  
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Samenvattend  

- een strafbaar feit is een menselijke gedraging die valt binnen de grenzen van een 

wettelijke delictsomschrijving, die wederrechtelijk is en verwijtbaar is 

- wederrechtelijkheid en verwijtbaarheid zijn voorwaarden om van een strafbaar feit te 

kunnen spreken 

- rechtvaardigingsgronden nemen de wederrechtelijkheid weg 

- schulduitsluitingsgronden nemen de verwijtbaarheid weg  

- de rechtvaardigingsgronden en schulduitsluitingsgronden tezamen vormen de 

strafuitsluitingsgronden 

 

Bestanddelen en elementen 

Bestanddelen zijn onderdeel van de delictsomschrijving, deze zijn dus opgenomen in de 

wet. Elementen zijn niet expliciet opgenomen in de wettekst, maar zijn voorwaarden voor 

strafbaarheid (wederrechtelijkheid en verwijtbaarheid). Hierbij neem ik als voorbeeld het 

artikel 278 Sr (doodslag). 

 

‘Hij die opzettelijk  een ander  van het leven berooft, wordt, als schuldig aan 

doodslag, gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste vijftien jaren of geldboete 

van de vijfde categorie.’ 

 

Dit artikel bevat drie bestanddelen: 

- Opzettelijk 

- Een ander 

- Van het leven beroven 

 

En twee elementen:  

- Wederrechtelijkheid 

- Verwijtbaarheid 

 

De wettelijke delictsomschrijving bestaat dus uit bestanddelen. De delictsomschrijving 

moet worden bewezen. De elementen worden over het algemeen aanwezig geacht, tenzij 

er een strafuitsluitingsgrond van toepassing is. Op het moment dat er 

‘wederrechtelijkheid’ in het artikel staat omschreven, dan wordt deze samengesmolten 

met de delictsomschrijving. 

 

Complicatie: wederrechtelijkheid als bestanddeel  

Soms is de wederrechtelijkheid opgenomen in de delictsomschrijving als bestanddeel.  

 

Voorbeeld: art. 282 lid 1 Sr (vrijheidsberoving):  

Hij die opzettelijk iemand wederrechtelijk van de vrijheid berooft of beroofd houdt, wordt 

gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste acht jaren of geldboete van de vijfde 

categorie.  

 

Vier bestanddelen:  

1. Opzettelijk  

2. Iemand  

3. Wederrechtelijk  

4. Van de vrijheid beroven  

 

Een element: verwijtbaarheid  

 

De delictsomschrijving moeten worden bewezen: ook de wederrechtelijkheid. De 

verwijtbaarheid is nog steeds een element en veronderstellen we aanwezig.  
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Introductie van het rechtelijk beslissingsschema: art. 348 en 350 Sv 

 

Grondslagleer  

Artikel 348 Sv: 

‘De rechtbank onderzoekt op den grondslag der telastlegging en naar aanleiding van 

het onderzoek op de terechtzitting…’ 

 

Artikel 350 Sv: 

‘Indien het onderzoek in het voorgaande artikel 348 bedoeld, niet leidt tot  

toepassing van artikel 349, eerste lid, beraadslaagt de rechtbank op den  

grondslag der telastlegging en naar aanleiding van het onderzoek op de  

terechtzitting over de vraag…’ 

 

De rechter moet altijd eerst de vier formele (voor)vragen van art. 348 Sv. 

Beantwoorden, alvorens hij de zaak inhoudelijk kan behandelen. De vier vragen zijn, in 

dwingende volgorde:  

 

1. Is de dagvaarding geldig? 

‘… de geldigheid der dagvaarding, …’ 

2. Is de rechtbank bevoegd?  

‘… hare bevoegdheid tot kennisneming van het telastgelegde feit …’ 

3. Is de officier van justitie ontvankelijk? 

‘’… en de ontvankelijkheid van den officier van justitie …’ 

4. Is er reden tot schorsing van de vervolging? 

‘… en of er redenen zijn voor schorsing der vervolging.’ 

 

Let op! Als de rechter bij een vraag strandt, kan hij/zij niet door naar de volgende vraag. 

Er moet een einduitspraak volgen. 

 

Welke einduitspraak? Zie kennisclip op BlackBoard.  

 

Wanneer alle vier de voorvragen zijn beantwoord en is vastgesteld dat aan alle 

procedurele eisen is voldaan, dan pas kan de rechter de vier materiële (hoofd)vragen van 

art. 350 Sr. beantwoorden. De vier vragen zijn wederom in dwingende volgorde:  

 

1. Kan het tenlastegelegde feit worden bewezen (menselijke gedraging)? 

‘… of bewezen is dat het feit door den verdachte is begaan,…’ 

2. Kan het bewezene worden gekwalificeerd (delictsomschrijving)? 

‘… welk strafbaar feit het bewezen verklaarde volgens de wet oplevert…’ 

3. Is het feit strafbaar (wederrechtelijkheid)? 

‘… indien wordt aangenomen dat het feit bewezen en strafbaar is…’ 

4. Is verdachte strafbaar (verwijtbaarheid)? 

‘… dan beraadslaagt de rechtbank over de strafbaarheid van den verdachte….’ 

 

Door de materiële vragen te beantwoorden, onderzoekt de rechter of de verdachte een 

strafbaar feit heeft begaan. Als de rechter bij een vraag strandt, kan hij/zij niet door naar 

de volgende vraag. Er moet altijd een einduitspraak volgen. Welke einduitspraak? Zie 

kennisclip op BlackBoard. Wanneer alle vier de materiële vragen zijn beantwoord en 

daarmee is vastgesteld dat verdachte een strafbaar feit heeft begaan, buigt de rechter 

zich over de straftoemetingsvraag. 
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Kennisclip op BlackBoard  

- het rechterlijk beslissingsschema vormt een belangrijke basis van het strafrecht en dus 

ook van dit vak 

- kennis en toepassing van dit schema is onontbeerlijk voor het halen van het tentamen  

- de kennisclip op BB behandelt het schema uitgebreid: bestudeer deze goed (en zo vaak 

als nodig!)  

 

Volgende week  

Opzet en schuld   
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C. WEEK 1: WERKGROEP-UITWERKINGEN  

 
 

Dit is een samenvatting van de werkgroep uit week 1 van het vak Beginselen Strafrecht. 

De samenvatting bevat zowel de vragen als de antwoorden van de werkgroep en de 

extra aantekeningen die ten tijde van de werkgroep zijn gemaakt.   

 

Vraag 1  

Wat is juist met betrekking tot het legaliteitsbeginsel van artikel 1 Sr?  

 

a) het is wetgever verboden om vage termen op te nemen in delictsomschrijvingen  

b) de gemeente mag geen gedragingen strafbaar stellen  

c) een nieuwe strafbepaling is soms ook van toepassing op gedragingen die vóór de 

inwerkingtreding van die strafbepaling zijn verricht 

d) de rechter is gerechtigd om uit te leggen wat de betekenis van delictsomschrijvingen 

is  

 

Antwoord 

Het juiste antwoord is: D  

 

Extra opmerkingen:  

A: Onjuist staat niet in art. 1 Sr. Het gaat er hier meer om dat een feit wat is overtreden 

in de wet moet staan. 

B: Onjuist dit staat in een ander artikel. 

C: Onjuist dit artikel geeft de strafmaat aan. Iemand die een moord pleegt in januari en 

de wet wijzigt tussentijds, zodat je niet meer levenslang strafbaar bent, maar maximaal 

30 jaar. Dan moet bij behandeling van de zaak de maximale 30 jaar in acht genomen 

worden. 

D: Correct antwoord.  

 

Vraag 2  

Levert het uitmaken van een politieagent voor ‘pikkie’ volgens de Hoge Raad  

het delict belediging op? 

 

Antwoord  

Art. 266 jo. 267 Sr jo arrest HR 1 juli 2014, ECLI:NL:HR:2014:1564. In dat geval is er 

sprake van het delict belediging, want het had namelijk de strekking om deze 

politieagent in zijn eer en goede naam aan te tasten. HR r.o. 2.3. De Hoge Raad heeft in 

dit arrest uitgelegd dat de persoon die ‘pikkie’ zei op deze manier de agent in zijn eer en 

goede naam heeft aangetast. 

  

Vraag 3 

Merel past iedere maandag en dinsdag bij een gezin thuis op twee kleine  

kinderen. Zij heeft van het gezin een sleutel gekregen om het huis binnen te  

kunnen. Merel weet dat de kinderen op donderdag altijd bij opa en oma zijn. Op  

een donderdag gebruikt zij de sleutel om het huis binnen te gaan en steelt zij  

twee iPads.   

 

Heeft Merel zich schuldig gemaakt aan diefstal met behulp van een valse sleutel  

in de zin van artikel 311 lid 1, 5° Sr? Betrek het arrest Valse Sleutel in je  

antwoord.   
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Antwoord  

- Stap 1 & 2: Heeft Merel zich schuldig gemaakt aan diefstal met behulp van een 
valse sleutel? 

 

Art. 331 lid 1 onder 5 Sr: diefstal waarbij de schuldige zich de toegang tot de plaats van 

het misdrijf heeft verschaft of het weg te nemen goed onder zijn bereik heeft gebracht 

door middel van braak, verbreking of inklimming van valse sleutels, van een valse order 

of een vals kostuum.  

 

In dit geval moet er dus sprake zijn van: 

- Diefstal 

- Waarbij de schuldige zich de toegang tot de plaats van het misdrijf heeft 

verschaft of het weg te nemen goed onder zijn bereik heeft gebracht door 

middel van braak, verbreking of inklimming 

van valse sleutels, van een valse order of een vals kostuum. 

 

Om vast te kunnen stellen of er sprake is van diefstal, moet er gekeken worden naar art. 

310 Sr: hij die enig goed dat geheel of den dele aan een ander toebehoort wegneemt, 

met het oogmerk om het zich wederrechtelijk toe te eigenen, wordt, als schuldig aan 

diefstal, gestraft met een gevangenisstraf van ten hoogste vier jaren of een geldboete 

van de vierde categorie. 

 

      - Stap 3: toepassen 

In dit geval steelt Merel twee iPads van haar oppasadres. Deze iPads zijn niet van haar, 

maar behoren toe aan haar oppasadres. Merel handelt in strijd met de wet indien zij deze 

iPads aan zichzelf toe eigent. Tevens blijkt niet uit deze casus dat zij beroep kan doen op 

één van de schulduitsluitingsgronden en op grond daarvan is er in dit geval sprake van 

diefstal. 

 

Merel heeft in dit geval de sleutels gebruikt, die zij heeft gekregen van haar oppasadres. 

Zij heeft deze sleutels gekregen om voor de kinderen te kunnen zorgen en niet om 

spullen te stelen (valse sleutels). In dit geval moet er alleen nog aangetoond worden of 

er sprake is van valse sleutels. 

 

Art. 90 Sr: onder valse sleutel worden begrepen alle tot opening van het slot niet 
bestemde werktuigen  Wanneer je bij deze vraag zou kijken naar de letter van de wet 

(grammaticale interpretatie) dan heeft Merel zich niet schuldig gemaakt aan het gebruik 

van een valse sleutel. Echter is het zo in deze casus dat Merel op het moment van 

binnentreding van de woning niet bevoegd was. Zij paste namelijk niet op, want de 

kinderen waren bij hun opa en oma. Ze heeft de sleutel dus buiten haar werkdagen om 

gebruikt en het was niet de bedoeling dat zij in deze woning zou komen als zij niet 

hoefde op te passen. 

 

Arrest Valse Sleutel: Een huissleutel welke tot opening van het slot van de toegangsdeur 

van een woning wordt gebruikt door iemand die daartoe geen recht heeft, is ten aanzien 

van dat slot een valse sleutel. HR r.o. 5.1. Zoals hierboven al blijkt mocht zij deze 

sleutels alleen gebruiken om de woning binnen te treden om de kinderen te verzorgen, 

wanneer dat was afgesproken. In dit geval waren de kinderen bij oma en daar was Merel 

van op de hoogte. Op grond daarvan had zij op dat moment geen recht om de woning te 

betreden en is er sprake van een valse sleutel. 

 

Stap 4: conclusie 

In dit geval kan Merel strafbaar gesteld worden voor diefstal op grond van art. 311 lid 1 

onder 5 Sr. 
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Vragen over hoofdstuk 11 

Bestudeer, voordat je de onderstaande vragen gaat beantwoorden, de kennisclip die op 

Blackboard is geplaatst. Daarin wordt het beslismodel uitgelegd. 

 

Vraag 4  

De meervoudige strafkamer van de Rechtbank Midden-Nederland behandelt de 

strafzaak tegen Christine. Aan haar is mishandeling (art. 300 lid 1 Sr) ten laste  

gelegd, een delict waarop maximaal drie jaar gevangenisstraf is gesteld. Ter  

terechtzitting verklaart Christine: ‘Ik heb mij niet schuldig gemaakt aan  

mishandeling. Ik heb twee jaar geleden wel mijn ex-vriend gestalkt.’ De  

Rechtbank is van oordeel dat er onvoldoende bewijs is voor de mishandeling,  

maar acht de stalking (belaging, art. 285b Sr) wél bewezen. Op dat delict is ook  

drie jaar gevangenisstraf gesteld. Mag de Rechtbank Christine veroordelen  

wegens stalking? 

 

Antwoord  

Art. 348 en 350 Sv 

 

1. Is de dagvaarding geldig (intern: art. 261 Sv: een tijd, een feit en een plaats, extern: 

art. 585 Sv en art. 265 Sv)? 

‘… de geldigheid der dagvaarding, …’ 

 

2. Is de rechtbank bevoegd (absoluut, soort rechter: Wet RO, relatief, plaats: art. 2-65 

Sv)?  

‘… hare bevoegdheid tot kennisneming van het tenlastegelegde feit …’ 

 

3. Is de officier van justitie ontvankelijk (zie op p. 275 uitwerkingen uit het boek)? 

’… en de ontvankelijkheid van den officier van justitie …’ 

 

4. Is er reden tot schorsing van de vervolging (art. 14 – 20 Sv: dat wordt gedaan indien 

iemand geen idee heeft waar het over gaat)? 

‘… en of er redenen zijn voor schorsing der vervolging.’ 

 

In de bovengenoemde casus is niet vast te stellen of de formele vragen correct zijn, 

maar op grond van deze casus ga ik ervan uit dat dit het geval is. 

 

MG (Menselijke gedraging)  

1. Kan het tenlastegelegde feit worden bewezen (menselijke gedraging) (Nee? 

Vrijspraak, art. 352 lid 1 Sv)? 

‘… of bewezen is dat het feit door den verdachte is begaan,…’ 

 

De eerste voorwaarde strandt in dit geval al, want stalking was in dit geval niet ten laste 

gelegd, maar mishandeling. Op grond daarvan kan Christine in dit geval niet het delict 

stalking worden opgelegd, want het staat niet in de tenlastelegging. 

 

DO (Delictsomschrijving)  

2. Kan het bewezene worden gekwalificeerd (delictsomschrijving, ten laste gelegde) art. 

352 lid 2 Sv? 

‘… welk strafbaar feit het bewezen verklaarde volgens de wet oplevert…’ 

 

W (Wederrechtelijkheid)  

3. Is het feit strafbaar (wederrechtelijkheid, gedraging in strijd met het recht) (tenzij een 

rechtvaardigingsgrond van toepassing is) art. 352 lid 2 Sv? 

‘… indien wordt aangenomen dat het feit bewezen en strafbaar is…’ 
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V (Verwijtbaarheid)  

4. Is verdachte strafbaar (verwijtbaarheid, schulduitsluitingsgrond) art. 352 lid 2 Sv? 

‘… dan beraadslaagt de rechtbank over de strafbaarheid van den verdachte…’ 

 

(een rechtvaardigingsgrond en schulduitsluitingsgrond zijn strafuitsluitingsgronden). 

 

Vraag 5A 

Amir staat bij de Rechtbank Noord-Nederland terecht wegens diefstal van een  

gouden horloge (art. 310 Sr). De tenlastelegging luidt dat hij: ‘op of omstreeks  

19 april 2015, althans in de maand april 2015, een gouden horloge van het merk  

Rolex, althans enig goed, heeft weggenomen met het oogmerk van  

wederrechtelijke toe-eigening’. Tijdens het onderzoek ter terechtzitting komt  

vast te staan dat Amir het horloge niet op 19 april, maar op 19 maart 2015  

heeft gestolen. 

 

Welke vier fouten heeft de officier van justitie gemaakt bij het opstellen van de 

tenlastelegging? 

 

Antwoord  

 

- datum waarop het delict heeft plaatsgevonden; 

- hij is vergeten een plaats te noteren waar het delict heeft 

plaatsgevonden; 

- hij is vergeten te omschrijven om welk delict het in dit geval gaat; 

- hij is vergeten om aan te geven van wie deze Rolex is gestolen. 

 

Vraag 5B  

Welke einduitspraak moet de rechtbank doen? 

 

Antwoord  

Tenlastelegging is nietig. Het loopt stuk bij de eerste vraag bij art. 348 Sv. 

 

Vraag 6  

Dillon is vervolgd wegens diefstal (art. 310 Sr). Hij wordt ontslagen van alle  

rechtsvervolging. Samir is vervolgd wegens verkrachting (art. 242 Sr). De  

Rechtbank verklaart de dagvaarding in zijn zaak nietig. De Officier van Justitie is  

het niet eens met deze beslissingen en wil Dillon en Samir nogmaals  

dagvaarden voor de Rechtbank, ter zake van precies dezelfde feiten. Wat is juist  

(art. 68 Sv)? 

 

 a) Dillon en Samir mogen beiden nogmaals worden gedagvaard. 

 b) Dillon mag nogmaals worden gedagvaard, Samir niet. 

 c) Dillon mag niet nogmaals worden gedagvaard, Samir wel. 

 d) Dillon noch Samir mag nogmaals worden gedagvaard. 

 

Antwoord  

Het juiste antwoord: C  
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Opmerking  

Bij dit soort vragen gaat het er om of een zaak al inhoudelijk is behandeld. Wanneer een 

zaak inhoudelijk is behandeld, mag deze persoon niet nogmaals worden vervolgd. Om te 

kijken of een zaak al inhoudelijk is behandeld, dient er na te worden gaan of de rechter 

niet is gestrand bij de formele vragen. Als een rechter deze formele vragen al heeft 

beantwoord en deze antwoorden waren toereikend, dan kan er naar de materiële vragen 

worden overgegaan en deze materiële vragen behandelen de zaak inhoudelijk.  

 

In deze vraag zien we dat Dillon is ontslagen van alle rechtsvervolging. Dit is een 

antwoord op een materiële vraag. Hij mag dus niet nogmaals worden gedagvaard. Bij 

Samir zien we dat zijn dagvaarding nietig is verklaard. De dagvaarding nietig verklaren is 

een antwoord op een formele vraag, dus dit houdt in dat de zaak nog niet inhoudelijk is 

beantwoord en op grond daarvan mag Samir wel worden gedagvaard voor vervolging. 

 

Vraag 7 

Een verdachte staat terecht voor vernieling (art. 350 Sr) en voor doodslag (art.  

287 Sr). Ter zake van beide feiten beroept hij zich op een  

rechtvaardigingsgrond. De rechter honoreert het verweer. Welke einduitspraak  

moet de rechter doen ten aanzien van de vernieling en welke ten aanzien van de  

doodslag? 

 

 a) Ten aanzien van beide feiten vrijspraak; 

 b) Ten aanzien van vernieling vrijspraak; ten aanzien van doodslag  

OVAR;  

 c) Ten aanzien van vernieling OVAR; ten aanzien van doodslag vrijspraak;  

 d) Ten aanzien van beide feiten OVAR. 

 

Antwoord  

Het juiste antwoord: B  

 

Opmerking  

De rechter moet ten aanzien van vernieling vrijspraak uitspreken en ten aanzien van  

doodslag ontslag van alle rechtsgevolgen. Dit heeft te maken met het feit dat de  

rechtvaardiggingsgrond niet in het element is opgenomen en daarom geldt er voor  

vernieling vrijspraak. Bij doodslag is dit wel als element opgenomen en daarom moet hij  

worden ontslagen van alle rechtsvervolging.  

 

Vraag 8  

Een verdachte staat bij de Amsterdamse rechtbank terecht wegens het  

ontvoeren van een kind. De tenlastelegging luidt dat: ‘hij in of omstreeks de  

maand juli 2013, te Amsterdam, opzettelijk  [wederrechtelijkheid ontbreekt  

hier] Chantal van Blaricum van haar vrijheid heeft beroofd en beroofd gehouden  

door haar plaats te laten nemen in een auto en haar een uur later uit te laten  

stappen’ (art. 282 Sr). Tijdens het onderzoek ter terechtzitting blijkt dat dit feit  

zich niet in Amsterdam, maar in Middelburg heeft afgespeeld. Welke  

einduitspraak moet de rechtbank doen? 

 

 a) Nietigheid van de dagvaarding; 

 b) Onbevoegdheid van de rechtbank; 

 c) Vrijspraak; 

 d) OVAR. 
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Antwoord 

Het juiste antwoord: C  

  

Opmerking   

Je moet iemand opzettelijk en wederrechtelijk van zijn of haar vrijheid beroven. Op  

grond daarvan strandt de delictsomschrijving (eerste vraag van de materiële vragen). In  

dat geval moet de rechter de verdachte vrijspreken. 

 

Vraag 9  

Stel dat in de tenlastelegging van vraag 8 in plaats van ‘te Amsterdam’ zou  

hebben gestaan ‘te Amsterdam, althans in Nederland’. Wat was in dat geval het  

juiste antwoord op vraag 6 geweest? Ga uit van dezelfde  

antwoordalternatieven. 

 

Antwoord  

De wederrechtelijkheid ontbreekt in de tenlastelegging, in dat geval is de  

delictsomschrijving onvoldoende en in dat geval is er sprake van ontslag van alle  

rechtsvervolging (OVAR).  

 

  



Voorbeeldverslag Beginselen Strafrecht VU Rechtsgeleerdheid 2015-2016 

 

Facebook-pagina: Slimstuderen.nl – VU Rechten 

 

18 

D. VERPLICHTE LITERATUUR VAN HET VAK BEGINSELEN 

STRAFRECHT 
 

Let op: deze samenvatting bevat maar een klein deel van de verplichte literatuur van het 

vak Beginselen Strafrecht. Om helemaal goed voorbereid te zijn op je tentamen dien je 

de gehele samenvatting aan te schaffen via www.slimstuderen.nl.  

 

SlimStuderen.nl vat alle literatuur van alle vakken van de studie 

Rechtsgeleerdheid aan de Vrije Universiteit van Amsterdam samen. Bestel ze 

eenvoudig online op www.slimstuderen.nl en zorg ervoor dat je alle tentamens 

haalt! 

 

http://www.slimstuderen.nl/
http://www.slimstuderen.nl/
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E. GEZOCHT: AUTEURS  
 

Met een groep van ongeveer twintig bachelor- en masterstudenten Rechtsgeleerdheid 

van de VU schrijven wij samenvattingen van elke periode van jaar 1 en jaar 2. Ook dit 

jaar zoeken wij weer eerstejaars- en tweedejaarsstudenten die ons team komen 

versterken.  

 

Daarnaast zijn wij flink aan het uitbreiden! Daarom willen we binnenkort ook 

samenvattingen gaan schrijven van derdejaars rechtenvakken en zoeken wij dus ook 

auteurs voor het derde jaar.  

 

Ben jij opzoek naar een studiegerelateerde bijbaan, wil je actief bezig zijn met je studie 

en beheers je de Nederlandse taal goed? Dan is werken bij Slimstuderen.nl zeker iets 

voor jou! Heb je interesse?  

 

Stuur dan een e-mail voor meer informatie naar e.oudolf@slimstuderen.nl of solliciteer 

direct door je cv en motivatie te sturen naar e.oudolf@slimstuderen.nl.  

 

 

 

 

 

 

mailto:e.oudolf@slimstuderen.nl
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F. WIN EEN JAAR LANG GRATIS SAMENVATTINGEN!  
 

Dit jaar heeft SlimStuderen speciaal voor de eerstejaars-, tweede- en 

derdejaarsstudenten een nog nooit eerder vertoonde actie. We geven een jaar lang gratis 

samenvattingen weg!  

 

LIKE & WIN 

Wil jij kans maken op deze unieke prijs? Ga dan snel naar onze Facebook-pagina 

‘Slimstuderen.nl – VU Rechten’. Like deze pagina en misschien ben jij de gelukkige 

winnaar… 

 

Deze actie heeft betrekking op alle literatuursamenvattingen uit jouw jaar!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


