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Lieve BOEQ abonnee, 

 

Heel erg bedankt voor jouw vertrouwen in ons. Wij waarderen oprecht dat je ervoor kiest om 

gebruik te maken van ons studiehulp materiaal. Jij kunt van ons verwachten dat wij altijd 

honderd procent ons best zullen doen om de stof begrijpelijk uit te leggen.  

 

Wij willen je een paar dingen meegeven over het gebruik van ons studiehulp materiaal. Onze 

studiehulp is puur bedoeld ter ondersteuning van het onderwijs: niet ter vervanging. Voor het 

halen van het vak is het nog steeds van belang om zelf de hoorcolleges te bekijken, de 

werkgroepen te volgen en de voorgeschreven literatuur te bestuderen. Onze studiehulp is slechts 

bedoeld om moeilijke onderwerpen toe te lichten en handvaten te bieden om de stof beter te 

begrijpen.  

 

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

contact met ons op te nemen. Wij horen ook graag van jou of je verbeterpunten hebt! Je kunt 

ons bereiken via Facebook of Instagram, of je kunt ons een mailtje sturen op 

boeqcontact@gmail.com.  

 

Heel veel succes deze periode!  

 

Veel liefs,  

Stephanie, Thijs en Willem 

 

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

te stellen aan ons of medestudenten.  

      JAAR 1: https://chat.whatsapp.com/JhjIkhLMfVF0ZUvY3jyuuX 

      JAAR 2: https://chat.whatsapp.com/DHHBTcUFmAY7BEbnZXmvmS 

 

 

Algemene mededeling 

Een BOEQ-abonnement is volledig persoonsgebonden. Dit betekent dat het verboden is om 

inloggegevens en/of studiemateriaal te delen met studiegenoten. Als je dit toch doet loop je het 

risico dat je account geschorst wordt.  

 

Auteursrecht statement 

Het auteursrecht is het uitsluitend recht van de maker van letterkunde, wetenschap of kunst, of 

van diens rechtverkrijgenden, om dit openbaar te maken en te verveelvoudigen, behoudens de 

beperkingen, bij de wet gesteld. (Artikel 1 Auteurswet)  

 

Op alle documenten geproduceerd door BOEQ rust een auteursrecht. Alleen BOEQ behoudt 

het recht om het werk openbaar te maken of om het werk te verveelvoudigen. Het is verboden 

om zonder de toestemming van BOEQ documenten van BOEQ of onderdelen daarvan 

fysiek en/of digitaal te verspreiden. Bij inbreuk op het auteursrecht behoudt BOEQ het recht 

voor om schadevergoeding te vorderen of om aangifte te doen.  

https://chat.whatsapp.com/JhjIkhLMfVF0ZUvY3jyuuX
https://chat.whatsapp.com/DHHBTcUFmAY7BEbnZXmvmS
https://chat.whatsapp.com/DHHBTcUFmAY7BEbnZXmvmS
https://chat.whatsapp.com/DHHBTcUFmAY7BEbnZXmvmS
https://chat.whatsapp.com/JhjIkhLMfVF0ZUvY3jyuuX
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Introductie  

 

Voor het vak Inleiding Strafrecht bestaat onze tentamenhulp uit casusvragen. We hebben met 

name de focus gelegd op stappenplannen en niet op kennisvragen. Het echte tentamen zal er 

dan ook anders uit zien dan dit document (!), maar jullie kunnen deze vragen en uitgebreide 

antwoorden wel gebruiken om mee te oefenen. Wij raden jullie aan ook goed te kijken naar de 

kopjes ‘veel gemaakte fouten’, zodat je die in ieder geval weet te voorkomen op het tentamen. 

Verder staan er verwijzingen naar onze uitleg van de stof, zodat je onderwerpen gemakkelijk 

kan terugvinden als iets nog onduidelijk is.  

 

Algemene tips en tricks voor het vak Inleiding Strafrecht: 

Bij een vak als Inleiding Strafrecht is het van belang om altijd zorgvuldig te antwoorden. Veel 

antwoorden kun je het best in bepaalde stappen opbouwen. Hieronder een aantal dingen die je 

absoluut niet kan missen in je antwoord!  

- Begin je antwoord, als het kan, met een definitie. 

- Eindig je antwoord altijd met een conclusie. 

- Bespreek de theorie, maar vergeet ook niet deze theorie toe te passen op de casus. 

- Gebruik bij de toepassing op de casus concrete voorbeelden die in de tekst zijn 

genoemd. 

- Houd in je achterhoofd dat er ook casusvragen bestaan, waarbij je meerdere kanten op 

kan beredeneren. In zulke gevallen is de argumentatie key. Zolang je het goed 

beargumenteerd, zal je altijd punten krijgen voor je antwoord. 

- Vergeet niet arresten met de bijbehorende rechtsoverwegingen te noemen. 

 

Hoe kan je je het beste voorbereiden? 

- Relevante rechtsoverwegingen in de voorgeschreven arresten highlighten. 

- Oefenen is erg belangrijk bij Inleiding Strafrecht. Ook als je de stof denkt te kennen, 

blijkt het toepassen bij casusvragen toch een valkuil te zijn voor studenten. Maak 

daarom oefententamens en herhaal eventueel werkgroepopdrachten. Ook de 

antwoorden van BOEQ kunnen behulpzaam zijn, omdat deze duidelijk zijn 

gestructureerd en extra uitleg bevatten. 

 

Heel veel succes met leren, begin vroeg en BOEQ vooruitgang! 
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(…) 

 

Casus B: Zakmes 
 

Deel I 

 

Milan gaat met zijn vrienden naar het drukbezochte café de Gieter. Als hij daar aankomt ziet 

hij dat Noah uitsmijter is. Milan heeft een keer met zijn vriendin gezoend en is bang dat hij hem 

niet binnen zal laten. Zodra Noah Milan bij de deur ziet staan, besluit hij ook Milan niet binnen 

te laten. Milan vindt het nergens op slaan en probeert toch door te lopen naar binnen. Noah pikt 

het echter niet. Hij duwt Milan opzij, geeft hem vervolgens een klap met zijn vuist en zegt: ‘Ga 

naar een ander café of ga naar huis’. 

Milan is in woede ontstoken en haalt een zakmes tevoorschijn. Hiermee zwaait hij op 

halshoogte met het mes richting Noah en roept: ‘Ik ben niet bang voor jou, kom dan!’. Zij raken 

in een worsteling waarbij het mes in de hals van Noah terechtkomt. Het mes raakt een 

halsslagader, hetgeen hevig bloedverlies veroorzaakt. Noah overlijdt in het ziekenhuis.  

Milan wordt verhoord en verklaart dat hij zoveel woede in zich had op dat moment dat hij geen 

zelfbeheersing had, maar dat hij absoluut niet de intentie had om hem te doden. 

Milan wordt uiteindelijk vervolgd wegens doodslag op Noah (art. 287 Sr).  

 

Vraag 4 (25 punten) 

Kan worden bewezen dat Milan opzettelijk heeft gehandeld? Motiveer je antwoord.  

 

…………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………...

………………………………………………………………………………………………….. 
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Antwoorden 
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(…)  

 

Vraag 4 – week 5 

 

Artikel 287 van het Wetboek van Strafrecht 

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.  

 

Milan is doodslag ex. art. 287 Sr ten laste gelegd. Dit artikel van doodslag vereist opzet. De 

wettelijke schuldvorm opzet kent drie gradaties. Ten eerste opzet met bedoeling. Hier is in casu 

geen sprake van, omdat Milan heeft verklaard niet de intentie te hebben gehad Noah te doden 

en er daarnaast geen indicaties zijn in de casus die aantonen dat hij wél die bedoeling zou 

hebben gehad. Een andere gradatie van opzet is opzet met noodzakelijkheidsbewustzijn. Hier 

is ook geen sprake van. Milan handelde namelijk niet met een bepaald doel voor ogen waarvoor 

nodig zou zijn om dit strafbare gevolg (de dood van Noah) in te laten treden. Er zou wel 

eventueel sprake kunnen zijn van voorwaardelijk opzet. Je dient dus na te gaan of verdachte 

voorwaardelijk opzet had. 

 

Benoem eerst de definitie van voorwaardelijk opzet: zich willens en wetens blootstellen aan 

de aanmerkelijke kans dat het gevolg (de dood van Noah) zal intreden OFWEL het bewust 

aanvaarden van de aanmerkelijke kans dat het gevolg (de dood van Noah) zal intreden 

(r.o. 3.3 HR Spookrijder).  

 

Uit deze definitie kunnen drie voorwaarden worden afgeleid, die één voor één hieronder 

besproken zullen worden: het risicocomponent (1), kenniscomponent (2) en wilscomponent (3). 

 

Ad 1. Ten eerste moet sprake zijn van een ‘aanmerkelijke’ kans. Dit wordt het 

risicocomponent genoemd van voorwaardelijk opzet. Dit is volgens de Hoge Raad afhankelijk 

van de omstandigheden van het geval, waarbij betekenis toekomt aan de aard van de gedraging 

en de omstandigheden waaronder deze is verricht. Het begrip ‘aanmerkelijke kans’ mag in ieder 

geval niet afhankelijk worden gesteld van de aard van het gevolg. Dit betekent dat de 

omstandigheid dat het slachtoffer in casu is overleden, dus geen rol speelt bij de beoordeling 

van de aanmerkelijke kans. Het moet gaan om een kans die naar algemene ervaringsregels 

aanmerkelijk is te achten (dit kun je terugvinden in de conclusie van de A-G, punt 3.6, bij HR 

Spookrijder).  

 

Wat betreft de aard van de gedragingen en de omstandigheden van het geval: een zakmes is 

scherp en kunnen ernstige verwondingen worden toegebracht. Milan maakte steekbewegingen 

dicht bij de hals van Noah, een kwetsbaar lichaamsdeel vanwege de halsslagader die zich daar 

bevindt. Hier komt bij dat Milan kennelijk onbeheerst en ongecontroleerd de steekbewegingen 

maakte. Op basis hiervan kan de conclusie worden getrokken dat er sprake is van een kans op 

het dodelijk verwonden van de uitsmijter die naar algemene ervaringsregelen aanmerkelijk is 

te achten. 
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Ad 2. Ten tweede moet de verdachte wetenschap hebben gehad van die aanmerkelijke kans. 

Dit wordt het kenniscomponent genoemd. Kijk altijd eerst of dit kan worden afgeleid uit de 

verklaring van de verdachte. In casu kan niet uit de verklaringen van Milan worden afgeleid of 

hij deze wetenschap had. Indien het niet uit de verklaring kan worden afgeleid, kan de 

wetenschap evenwel worden vastgesteld door te objectiveren en te normativeren. Stel jezelf de 

vraag of een normaal ontwikkeld mens zou hebben geweten dat er een aanmerkelijke kans was 

dat Milan met deze gedraging Noah dodelijk zou verwonden. Zo ja, dan heeft Milan gehandeld 

met deze wetenschap.  

 

Het is een feit van algemene bekendheid dat zwaaien met een zakmes in de buurt van de hals 

van een persoon, een halsslagader kan beschadigen met als gevolg hevig bloedverlies en 

mogelijk de dood. Ieder normaal weldenkend mens weet dit. Uit de casus blijkt niet dat Milan 

geen normaal weldenkend mens is. Aldus kan worden geconcludeerd dat Milan heeft gehandeld 

met deze wetenschap. 

 

Ad 3. Ten derde moet de verdachte de kans ook hebben aanvaard. Dit wordt het 
wilscomponent genoemd. Het enkele besef van de aanmerkelijke kans is voor voorwaardelijk 

opzet onvoldoende. Dit vind je terug in r.o. 3.3 HR Spookrijder: “Voor de vaststelling dat de 

verdachte zich willens en wetens heeft blootgesteld aan zulk een kans is niet alleen vereist dat de 

verdachte wetenschap heeft van de aanmerkelijke kans dat het gevolg zal intreden, maar ook dat 

hij die kans ten tijde van de gedraging bewust heeft aanvaard (op de koop toe heeft genomen).” Uit 
de enkele omstandigheid dat die wetenschap bij de verdachte aanwezig is dan wel bij hem moet 
worden verondersteld, kan niet zonder meer volgen dat hij de aanmerkelijke kans op het gevolg 

ook bewust heeft aanvaard, omdat in geval van die wetenschap ook sprake kan zijn van bewuste 
schuld. (zie ook punt 3.6 van de conclusie van de A-G bij HR Spookrijder) Het wilscomponent 
is aldus hetgeen wat voorwaardelijk opzet van bewuste schuld onderscheidt. Ook hier dien je 
eerste te kijken of uit de verklaring van de verdachte of uit getuigenverklaringen blijkt dat de 

verdachte de aanmerkelijke kans had aanvaard. Indien de verklaringen geen inzicht geven, dien 
je te kijken naar de feitelijke omstandigheden van het geval. Daarbij zijn de aard van de 
gedraging en de omstandigheden waaronder deze is verricht, van belang. Bepaalde gedragingen 
kunnen naar hun uiterlijke verschijningsvorm worden aangemerkt als zo zeer gericht op een 

bepaald gevolg dat het niet anders kan zijn dan dat de verdachte de aanmerkelijke kans dat een 
bepaald gevolg zou intreden heeft aanvaard. Wees hierbij bedacht op contra-indicaties. Dit zijn 
aanwijzingen voor het tegendeel, dus die wijzen op het ontbreken van het wilscomponent (HR 
Porsche).  

 

De verklaring van Milan geeft niet per se aan dat hij het risico niet op de koop had toegenomen. 

Hij verklaarde weliswaar dat hij niet de intentie had om Noah te doden, maar hij zwaait wel op 

halshoogte met een zakmes richting de uitsmijter, terwijl hij in woede is ontstoken en daarmee 

minder gecontroleerd en beheerst met het zakmes is omgegaan. Deze gedraging kan naar de 

uiterlijke verschijningsvorm worden aangemerkt als zo zeer gericht op het (steken en daarmee) 

dodelijk verwonden van Noah, dat het niet anders kan zijn dan dat Milan de aanmerkelijke kans 

heeft aanvaard. Er zijn in casu geen contra-indicaties aanwezig.  

 

Op basis van het voorgaande kan worden geconcludeerd dat sprake is van voorwaardelijk opzet 

en dat Milan dus opzettelijk Noah van het leven heeft beroofd. 



Tentamenhulp Inleiding Strafrecht 2020-2021 

8 

 

 

Veel gemaakte fouten: 

- Veel studenten vergeten eerst het theoretisch kader uit een te zetten. 

- Veel studenten vergeten het theoretisch kader te koppelen aan de casus zelf.  

- Veel studenten benoemen bij de toepassing van het wilscomponent wel de ‘contra-

indicaties’, maar vergeten de uiterlijke verschijningsvorm te benoemen.  

 

Vindplaats: Wekelijkse uitleg van de stof week 5, p. 6-7. 

 

 

 

EINDE PREVIEW 

 

 

 
 

 

 

 

Lieve student, 

 

Wil je nog meer oefenen met onze studie- en tentamenhulp? Voor slechts €15,- incl. korting 

krijg je toegang tot uitleg van álle stof, artikelsamenvattingen, arrestanalyses, 

werkgroepantwoorden én tentamenhulp, bestaande uit casusvragen met uitgebreide 

antwoorden. Alle eerstejaars studenten krijgen in periode twee 25% met kortingscode: 

CLASSOF2020  

 

Abonnee worden kan via deze link: https://bit.ly/362MG6Z  

 

Heel veel succes met de tentamenvoorbereidingen! 

 

Liefs, 

BOEQ 

 

https://bit.ly/362MG6Z

