
dachte ter zake van feit 2 dus overeind blijft. Al-
thans: anders dan de A-G on der 70 voorstelt, vernie-
tigt de Ho ge Raad blijkens het dictum de uitspraak 
van het hof voor wat betreft de beslissingen over het 
on der 1 tenlastegelegde ‘en de strafoplegging’. Die 
laatste toe voe ging moet betekenen dat ook de straf-
oplegging ten aanzien van feit 2 vernietigd is. Dat is 
ju ri disch niet nodig nu sprake is van meerdaadse sa-
menloop van over tre dingen ter zake waarvan het 
hof blijkens de CAG en conform art. 62 Sr apart straf 
heeft op ge legd: 2 x € 750 geldboete, maar voor feit 
2 voorwaardelijk. Wie kwaad wil, kan in de ver nie ti-
ging van de strafoplegging voor feit 2 lezen dat de 
Ho ge Raad de feitenrechter alsnog de gelegenheid 
biedt aan de ouders ook voor dat feit een onvoor-
waardelijke straf op te leggen. Nu het daarbij dan 
om ambts hal ve cassatie zou gaan, is eerder aanne-
melijk dat dit deel van het dictum op de misslag is 
gebaseerd dat de Ho ge Raad kennelijk per abuis 
meende dat sprake is van één strafoplegging van-
wege meerdaadse samenloop van misdrijf. Toch is 
de strafoplegging ter zake van feit 2 vernietigd: het 
lijkt onvermijdelijk dit punt in het geding na cassa-
tie toch mee te nemen.

P.A.M. Mevis
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Het oordeel dat — mede in aan mer king genomen 
de aard en de ernst van de normschending (dief-
stal met bedreiging met vuurwapen) en van de 
nadelige gevolgen daarvan voor de benadeelde — 
sprake is van een aantasting in persoon op ande-
re wijze als bedoeld in art. 6:106, aanhef en on der 
b, BW is, gelet op ’s hofs overwegingen, niet on be-
grij pe lijk.

Het hof heeft geoordeeld dat met betrekking tot de be-
nadeelde partij sprake is van een aantasting in de per-
soon ‘op andere wijze’, als bedoeld in art. 6:106, aan-
hef en on der b, BW, welke aantasting het gevolg is van 
de bewezenverklaarde diefstal met bedreiging met ge-
weld. De Ho ge Raad herhaalt re le vante overwegingen 
uit NJ 2019/379, m.nt. Vellinga en NJ 2019/192, m.nt. 
Lin denbergh over gevallen waarin sprake kan zijn van 
aantasting in persoon ‘op andere wijze’ als bedoeld in 

art. 6:106, aanhef en on der b, BW: Het vereiste dat het 
bestaan van geestelijk letsel naar objectieve maatsta-
ven moet zijn vastgesteld, houdt niet in dat daarvan 
slechts sprake is indien het gaat om een in de psychia-
trie erkend ziektebeeld, en evenmin dat dit geestelijk 
letsel slechts door een psychiater of psycholoog kan 
worden vastgesteld. Ook als het bestaan van geestelijk 
letsel niet kan worden aan ge no men, is niet uitgesloten 
dat de aard en de ernst van de normschending en van 
de gevolgen daarvan voor de benadeelde, meebrengen 
dat van de in art. 6:106, aanhef en on der b, BW be-
doelde aantasting in zijn persoon ‘op andere wijze’ 
sprake is. In zo een geval moet degene die zich hierop 
beroept de aantasting in zijn persoon met concrete ge-
gevens on derbouwen, tenzij de aard en de ernst van 
de normschending meebrengen dat de in dit verband 
re le vante nadelige gevolgen daarvan voor de bena-
deelde zo voor de hand liggen, dat een aantasting in 
de persoon zon der meer kan worden aan ge no men. 

Het hof heeft bewezenverklaard dat verdachte een 
supermarkt heeft overvallen, waarbij hij meerdere 
me de wer kers, on der wie de benadeelde partij, met 
een vuurwapen heeft bedreigd, en waarbij hij de be-
nadeelde partij ook woordelijk heeft bedreigd hem 
neer te schieten. Uit ’s hofs overwegingen volgt dat 
verdachte op zeer intimiderende en bedreigende wijze 
is opgetreden en dat op afbeeldingen is te zien dat de 
benadeelde partij in elkaar krimpt ten gevolge van de 
bedreigingen. Verder heeft het hof vastgesteld dat de 
benadeelde partij EMDR-behandelingen heeft on-
dergaan wegens klachten die het gevolg zijn van het 
bewezenverklaarde en die volgens de behandelaar 
aan PTSS te wijten zijn. Daarnaast heeft de benadeel-
de partij ter zitting zijn si tu a tie op dat moment be-
schreven. Gelet hierop is het oordeel dat — mede in 
aan mer king genomen de aard en de ernst van de 
normschending en van de nadelige gevolgen daarvan 
voor de benadeelde — sprake is van een aantasting in 
persoon op andere wijze als bedoeld in art. 6:106, 
aanhef en on der b, BW niet on be grij pe lijk. 

Arrest op het beroep in cassatie tegen een arrest van 
het Ge rechts hof Arn hem-Leeu war den van 22 okto-
ber 2019, nummer 21-001893-19, in de strafzaak te-
gen [verdachte], adv.: mr. R.C. Fran sen, te Am ster-
dam.

Cassatiemiddel:

Mid del zie 2.1; (red.).

Conclusie A-G mr. D.J.C. Aben:

1. Het ge rechts hof Arn hem-Leeu war den, zit-
tingsplaats Leeu war den, heeft bij arrest van 22 ok-
tober 2019 de verdachte wegens 1. “diefstal, vooraf-
gegaan, vergezeld en gevolgd van bedreiging met 
geweld, gepleegd tegen per so nen met het oogmerk om 
die diefstal gemakkelijk te maken en om, bij betrap-
ping op heter daad, aan zichzelf hetzij de vlucht moge-
lijk te maken, hetzij het bezit van het gestolene te ver-
zekeren” en 2. “handelen in strijd met artikel 26, 
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eerste lid, van de Wet wapens en munitie en het feit 
begaan met betrekking tot een vuurwapen van cate-
gorie III” veroordeeld tot een gevangenisstraf voor 
de duur van dertig maanden, waarvan zes maanden 
voorwaardelijk en met een proeftijd van drie jaar, 
met aftrek van voorarrest als bedoeld in artikel 27(a) 
Sr. Daarnaast heeft het hof beslist op vorderingen 
van benadeelde par tij en, onttrekking aan het ver-
keer bevolen van in beslag genomen, nog niet terug-
gegeven voorwerpen en de teruggave gelast aan de 
rechthebbende en aan de verdachte van in beslag 
genomen, nog niet teruggeven voorwerpen, een en 
ander zoals in het arrest is vermeld.
2. Na mens de verdachte is tijdig beroep in 
cassatie ingesteld. Mr. R.C. Fran sen, advocaat te Am-
ster dam, heeft één middel van cassatie voorgesteld.
3. Het middel klaagt over de toewijzing van 
de vordering van de benadeelde partij [benadeelde]. 
In het bij zon der klaagt het middel over het oordeel 
van het hof dat de vordering van de benadeelde par-
tij tot vergoeding van immateriële schade voldoen-
de is on der bouwd.
4. Ten laste van de verdachte is on der 1 bewe-
zen verklaard dat:

“hij op 10 no vem ber 2018 te Al me re met het 
oogmerk van we der rech te lij ke toe-eigening 
heeft weggenomen een geldbedrag uit een kassa-
 lade, toebe ho ren de aan supermarkt [A] (geves-
tigd aan de [a-straat 1]), welke diefstal werd 
voorafgegaan en vergezeld en gevolgd van be-
dreiging met geweld tegen [benadeelde] en [be-
trokkene 1], gepleegd met het oogmerk om die 
diefstal voor te bereiden en gemakkelijk te ma-
ken en om bij betrapping op heterdaad aan zich-
zelf hetzij de vlucht mogelijk te maken, hetzij 
het bezit van het gestolene te verzekeren, welke 
bedreiging met geweld hierin bestond dat hij, 
verdachte,
- een vuurwapen aan die [betrokkene 1] 
heeft getoond en op die [betrokkene 1] heeft ge-
richt en (daarbij) dreigend de woorden heeft 
toegevoegd: ‘Haal ze eruit, kom op. Als je nu mee 
werkt ben je er zo vanaf’ en
- een vuurwapen aan die [benadeelde] 
heeft getoond en op die [benadeelde] heeft ge-
richt en (daarbij) dreigend de woorden heeft 
toegevoegd: ‘Ik ga schieten hè’ en ‘Ik heb een pis-
tool. Ik schiet je neer’.”

5. Bij de aan de Ho ge Raad toegezonden stuk-
ken van het geding bevindt zich een ‘Verzoek tot 
scha de ver goe ding’ van de benadeelde partij met 
bijlagen. Dit formulier houdt on der meer het vol-
gende in:

“4B Immateriële schade (smartengeld)
Zie het schadeon der bou wingsformulier inclu-
sief de bijlagen.
Totaal immateriële schade: € 5.000,00.”

6. Het bij het schadeformulier als bijlage 1 ge-
voegde schade-on der bou wingsformulier houdt on-
der meer in:

“Immateriële schade
(…)

Psychische gevolgen
Benadeelde heeft ontzettend veel last gehad van 
psychische gevolgen van de overval. Benadeelde 
heeft uit een primaire reactie verdachte achter-
volgd en is toen bedreigd met een vuurwapen. 
De eerste weken had benadeelde veel last van 
herbeleving, hij werd superalert en had slaap-
problemen. Daarnaast was benadeelde erg moe, 
snel geïrriteerd en emotioneel, hij herkende 
zichzelf niet meer. Benadeelde voelde zich altijd 
op zijn gemak in de supermarkt en zag het als 
zijn ‘thuis’. Door de overval voelt benadeelde 
zich onveiliger op zijn werk maar ook op andere 
plekken. Zo kan hij niet goed op zijn gemak zit-
ten in openbare gelegenheden, hij is altijd op 
zijn hoede. Via de supermarkt is er een trauma-
behandelaar ingeschakeld, [betrokkene 2], en is 
er EMDR-therapie gevolgd omdat er PTSS-achti-
ge klachten waren vastgesteld. In totaal heeft be-
nadeelde 11 maal een therapiesessie gehad op 
zijn werk omdat dit door de werkgever geregeld 
was. De therapie heeft geholpen bij de verwer-
king. Wel blijft benadeelde er last van houden 
dat hij ’s nachts wakker schrikt.
(…)”

7. Bijlage 4 bij het schadeformulier betreft 
een brief d.d. 24 december 2018 van [betrokkene 2], 
traumabehandelaar bij D.O.E.N. B.V te Wijchen. 
Deze brief houdt het volgende in:

“Geachte [benadeelde],
Hierbij deel ik u mede dat u bij mij in behande-
ling bent voor het verwerken van het trauma, 
dat u hebt meegemaakt in de winkel van [A] 
Supermarkt in Al me re- Stad, als gevolg van een 
gewapende overval op 21 no vem ber 2018 [DA: 
ik begrijp 10 no vem ber 2018].
Ik werk als traumabehandelaar voor DOEN b.v. 
(Directe Opvang en Nazorg) gevestigd in Wij-
chen.
Op 22 no vem ber 2018 had ik met u een in-
takegesprek. U hebt veel last van PTSS-achtige 
klachten zoals intrusies (beelden die weer terug-
komen), concentratie stoornissen, wantrouwen, 
slaapproblemen, over alertheid, emotioneel 
kwetsbaar zijn, vermijdingsgedrag en vermoeid-
heid.
Besloten om gelijk een gerichte traumabehande-
ling middels EMDR-therapie te gaan opstarten (Eye 
Movement Des en si ti za tion and Reprocessing). Dit 
is een evidence-based vorm van psychotherapie 
specifiek gericht op het verwerken van een trauma. 
De EMDR-therapie kan de PTSS klachten wegne-
men. De behandeling is nog gaande.”

8. Ter terechtzitting in hoger beroep van 8 ok-
tober 2019 heeft de raadsman van de verdachte het 
woord tot verdediging gevoerd aan de hand van een 
door hem overgelegde pleitnota. Deze pleitnota 
houdt met betrekking tot de vordering van de bena-
deelde partij (met weglating van voetnoten) het vol-
gende in:

“Zowel [benadeelde] als [betrokkene 1] hebben 
een vordering tot scha de ver goe ding ingediend. 
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Het betreft voornamelijk een verzoek tot ver-
goeding van immateriële schade.
Van belang is het toetsingskader van de Ho ge 
Raad van 28 mei 2019, NJB 2019/1329 r.o. 2.4.4. 
Met name van belang is de invulling van het be-
grip 'aantasting van de persoon op ander wijze':
(…)
Geestelijk letsel:
De vordering van [benadeelde] is enigszins on-
der bouwd, maar roept daarmee ook veel vragen 
op. Er wordt een soort van diagnose gesteld 
('PTSS-achtige klachten'), maar onduidelijk is of 
[betrokkene 2] deskundig genoeg is om hier iets 
zinnigs over te kunnen zeggen.
Bij het ervaren van een ingrijpende gebeurtenis 
is het niet gebruikelijk om met een in te grijpen 
als behandelaar. Het lichaam moet de kans krij-
gen om zelf het natuurlijk evenwicht te herstel-
len. Het zelf herstellend vermogen van de herse-
nen moet zijn werk kunnen doen. PTSS is pas na 
een maand vast te stellen, wordt letterlijk ver-
meld in DSM V. Daar was tijdens de in take geen 
sprake van. Zon der diagnose is het ook niet mo-
gelijk om te behandelen. Eer der behandelen kan 
zelfs contra productief uitwerken.
De handelswijze van traumabehandelaar [be-
trokkene 2] roept dus vragen op. Wat is de des-
kundigheid van de traumabehandelaar? Heeft 
hij een BIG-registratie? Voor een psycholoog of 
psychiater is het gebruikelijk om de be tref fen de 
functie te vermelden. Een psycholoog vermeldt 
daarnaast doorgaans ook of hij of zij klinisch 
psycholoog, GZ psycholoog of psychotherapeut 
is. Is [betrokkene 2] überhaupt opgeleid om psy-
chiatrische stoornissen vast te stellen? Dat blijkt 
nergens uit.
Van een PTSS-stoornis kan sprake zijn bij: 
Blootstelling aan een fei te lij ke of dreigende 
dood, ernstige verwonding of seksueel geweld 
(DSM V).
Volgens DSM V moet het bij PTSS om een le-
vensbedreigende si tu a tie gaan, terwijl [bena-
deelde] op twee verschillende momenten over 
een nepwapen spreekt. Ook dit rijmt niet met de 
gestelde diagnose.
De vordering van [benadeelde] is niet on der-
bouwd door een verklaring van een persoon 
waarvan de deskundigheid blijkt. Sterker nog, er 
zijn juist indicaties om aan te nemen dat [be-
trokkene 2] ongetwijfeld goede bedoelingen 
heeft, maar niet deskundig is.
Met de rechtbank stel ik mij op het standpunt 
dat beide vorderingen onvoldoende zijn on der-
bouwd om te kunnen stellen dat er aan de hand 
van objectieve maatstaven en concrete gegevens 
geestelijk letsel kan worden vastgesteld. Gevoe-
lens van angst, onveiligheid en psychisch onbe-
hagen zijn onvoldoende.
Gelet op het voorgaande verzoek ik u primair 
om de vorderingen terzake immateriële schade 
af te wijzen, omdat niet van geestelijk letsel 
blijkt.

Aard en ernst van de normschending
De rechtbank wijst de vorderingen deels toe 
vanwege de 'ernst van de normschending'. De 
rechtbank is daarbij uitgegaan van een echt 
vuurwapen.
Verschillende om stan dig he den zijn daarbij van 
belang:
- De overval duurde in totaal 40 secon-
den
- [benadeelde] verklaart op verschillende 
momenten over een nep vuurwapen
Het is aannemelijk dat de politie in een vroeg 
stadium aan de slachtoffers heeft verteld dat het 
om een wapen ging waar je geen kogels door-
heen kon schieten. Dat is namelijk direct te zien.
Gelet op de om stan dig he den van het geval, 
waar on der het gebruikte wapen, de tijdspanne 
en het ontbreken van geweld, voldoet, in de 
ogen van de verdediging, deze zaak niet aan het 
criterium waar de Ho ge Raad in het over-
zichtsarrest op doelde. Het is niet zo dat de ‘na-
delige gevolgen daarvan voor de benadeelde zo 
voor de hand liggen, dat een aantasting in de 
persoon kan worden aan ge no men’.
Het standpunt van de verdediging is primair dat 
niet aan dit criterium is voldaan. Er is geen spra-
ke van een uit zon de ring op het uitgangspunt dat 
de benadeelde geestelijk letsel heeft opgelopen.
Subsidiair stel ik mij namens cliënt op het stand-
punt dat de vraag of voldaan is aan voornoemd 
criterium een onevenredige belasting van het 
strafgeding oplevert.
Voor wat betreft het materiële deel van de vor-
dering van [benadeelde], stel ik mij op het stand-
punt dat dit geen rechtstreekse schade betreft. 
Ook dat deel verzoek ik u niet-ontvankelijk te 
verklaren.”

9. Het hof heeft in het bestreden arrest met 
betrekking tot de vordering van de benadeelde par-
tij het volgende overwogen:

“Vordering van de benadeelde partij [benadeel-
de]
De benadeelde partij heeft zich in eerste aanleg 
in het strafproces gevoegd met een vordering tot 
scha de ver goe ding. Deze bedraagt € 5.105,-. De 
vordering is bij het vonnis waarvan beroep toe-
gewezen tot een bedrag van € 2.605,-. De bena-
deelde partij heeft zich in hoger beroep opnieuw 
gevoegd voor het bedrag van haar oorspronkelij-
ke vordering.
De benadeelde partij heeft zijn vordering on der-
bouwd. De vordering tot vergoeding van materi-
ele schade van € 105,- ziet op de telefoon van de 
benadeelde partij, die tijdens de achtervolging 
van verdachte direct na de overval is gevallen en 
daardoor onherstelbaar is beschadigd. Naar het 
oordeel van het hof staat deze vordering in vol-
doende rechtstreeks verband met het on der 1 
bewezenverklaarde feit en is de vordering ook 
voldoende on der bouwd.
Uit de door de benadeelde partij ingebrachte 
stukken blijkt voorts dat hij ten aanzien van zijn 
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PTSS klachten elf EMDR-behandelingen heeft 
on dergaan bij een door zijn werkgever super-
markt [A], ingeschakeld be drijf. Voorts heeft de 
benadeelde partij ter zitting in hoger beroep ver-
teld hoe zijn si tu a tie op dit moment is. Het hof 
acht voldoende on der bouwd dat de benadeelde 
partij psychisch letsel heeft opgelopen ten gevol-
ge van het handelen van verdachte. Het hof acht 
toewijzing van de vordering tot een bedrag van 
€ 2.500,- billijk en wijst de vordering voor het 
overige af.
Uit het on der zoek ter terechtzitting is het hof al-
dus voldoende gebleken dat de benadeelde par-
tij als gevolg van het on der 1 bewezenverklaarde 
handelen van verdachte rechtstreeks schade 
heeft geleden tot een bedrag van € 2.605,-. Ver-
dachte is tot vergoeding van die schade gehou-
den zodat de vordering tot dat bedrag zal wor-
den toegewezen.
Om te bevorderen dat de schade door verdachte 
wordt vergoed, zal het hof de maat re gel van arti-
kel 36f van het Wetboek van Strafrecht opleggen 
op de hierna te noemen wijze.”

10. In de toelichting betoogt de steller van het 
middel dat in de on der ha vi ge zaak het bestaan van 
geestelijk letsel niet naar objectieve maatstaven kan 
worden vastgesteld. Volgens de steller van het mid-
del kan uit de door de benadeelde partij overgeleg-
de stukken niet worden opgemaakt dat het geeste-
lijk letsel van de benadeelde partij door een 
deskundige is vastgesteld.
11. Artikel 6:95 BW bepaalt dat de schade die 
op grond van een wettelijke ver plich ting tot scha de-
ver goe ding moet worden vergoed, bestaat in ver-
mogensschade en ander nadeel, dit laatste (uitslui-
tend) voor zover de wet op vergoeding hiervan 
recht geeft. Artikel 6:106 BW geeft hiervoor een na-
dere regeling. Artikel 6:106 BW1 luidt — voor zover 
hier van belang —:

1 Het delict heeft in deze zaak plaatsgehad op 10 no vem ber 
2018. Kort daarna, namelijk met ingang van 1 ja nu a ri 2019 is 
art. 6:106 BW ge wij zigd bij Wet van 11 april 2018 tot wij zi-
ging van het Burgerlijk Wetboek, het Wetboek van Straf vor-
de ring en het Wetboek van Strafrecht teneinde de vergoeding 
van affectieschade mogelijk te maken en het verhaal daarvan 
alsmede het verhaal van verplaatste schade door derden in 
het strafproces te bevorderen, Stb. 2018, 132. Daarbij zijn het 
tweede lid van art. 106, alsmede de aanduiding ‘1.’ voor het 
eerste lid komen te vervallen. Art. 6:106 BW luidt thans dus 
gelijk aan voorheen het eerste lid van diezelfde bepaling.
Naar algemeen wordt aan ge no men reguleert de Overgangs-
wet NBW (nog steeds) het voor het BW geldende over gangs-
recht. Art. 68a lid 1 Overgangswet NBW wijst uit dat vanaf het 
tijdstip van haar inwerkingtreding de nieuwe wet van toepas-
sing is indien op dat tijdstip is voldaan aan de door de wet 
voor het intreden van een rechtsgevolg gestelde vereisten. 
Volgens het over gangs rechtelijke vocabulaire: onmiddellijke 
werking dus, tenzij zich bepaalde uit zon de ringssi tu a ties voor-
doen (zie hiervoor met name de artt. 68a lid 2, 69 en 173 
Overgangswet NBW). Die uit zon de ringen doen zich m.i. niet 
voor. Hoewel het dus lood om oud ijzer is welke bepaling pre-
cies van toepassing is, te weten het huidige art. 6:106 BW of 
het als zo da nig vervallen art. 6:106 lid 1 (oud) BW, is het over-
gangs rechtelijk zuiverder om hier melding te maken van de 
vigerende wettelijke bepaling.

“Voor nadeel dat niet in vermogensschade be-
staat, heeft de benadeelde recht op een naar bil-
lijkheid vast te stellen scha de ver goe ding:
(…)
b. indien de benadeelde lichamelijk letsel 
heeft opgelopen, in zijn eer of goede naam is ge-
schaad of op andere wijze in zijn persoon is aan-
getast.”

12. In het overzichtsarrest van 28 mei 2019, 
ECLI:NL:HR:2019:793, NJ 2019/379 m.nt. Vellinga, 
over de vordering van de benadeelde partij, heeft de 
Ho ge Raad, on der verwijzing naar HR 15 maart 
2019, ECLI:NL:HR:2019:376, on der meer het volgen-
de overwogen (met weglating van voetnoten):

“Van de [in art. 6:106, aanhef en on der b, BW] 
bedoelde aantasting in de persoon ‘op andere 
wijze’ is in ieder geval sprake indien de bena-
deelde partij geestelijk letsel heeft opgelopen. 
Degene die zich hierop beroept, zal voldoende 
concrete gegevens moeten aanvoeren waaruit 
kan volgen dat in verband met de om stan dig he-
den van het geval psychische schade is ontstaan. 
Daartoe is vereist dat naar objectieve maatsta-
ven het bestaan van geestelijk letsel kan worden 
vastgesteld. Ook als het bestaan van geestelijk 
letsel in voornoemde zin niet kan worden aan-
ge no men, is niet uitgesloten dat de aard en de 
ernst van de normschending en van de gevolgen 
daarvan voor de benadeelde, meebrengen dat 
van de in art. 6:106, aanhef en on der b, BW be-
doelde aantasting in zijn persoon ‘op andere wij-
ze’ sprake is. In zo een geval zal degene die zich 
hierop beroept de aantasting in zijn persoon met 
concrete gegevens moeten on derbouwen. Dat is 
slechts anders indien de aard en de ernst van de 
normschending meebrengen dat de in dit ver-
band re le vante nadelige gevolgen daarvan voor 
de benadeelde zo voor de hand liggen, dat een 
aantasting in de persoon kan worden aan ge no-
men. Van een aantasting in de persoon ‘op ande-
re wijze’ als bedoeld in art. 6:106, aanhef en on-
der b, BW is niet reeds sprake bij de enkele 
schending van een fundamenteel recht.”2

13. De vergoeding van het hier bedoelde ‘na-
deel dat niet in vermogensschade bestaat’, dat wil 
zeggen: van immateriële schade die het gevolg is 
van een ‘aantasting in de persoon’ op ‘andere wijze’ 
dan doordat deze persoon lichamelijk letsel heeft 
opgelopen of in zijn eer en goede naam is geschaad, 
vergt het bestaan van voldoende ernstige psychi-
sche schade die aan deze persoon is toegebracht. 
Voor toewijzing van een vordering tot vergoeding 
van immateriële schade op de grondslag van artikel 
6:106, aanhef en on der b, BW neemt de Ho ge Raad 
tot uitgangspunt dat de benadeelde partij als gevolg 
van het bewezen verklaarde delict “geestelijk letsel” 

2 Zie ook herhaald in HR 15 oktober 2019,  
ECLI:NL:HR:2019:1465, rov. 2.3.2; HR 16 juni 2020,  
ECLI:NL:HR:2020:1035, rov. 4.3.3; HR 24 no vem ber 2020,  
ECLI:NL:HR:2020:1871, rov. 3.4; HR 8 december 2020,  
ECLI:NL:HR:2020:1956, rov. 2.4.1, en zie HR 15 december 
2020, ECLI:NL:HR:2020:2012.
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heeft opgelopen. Voor persoonsaantasting als hier 
bedoeld is meer of minder sterk psychisch onbeha-
gen of een zich gekwetst voelen niet voldoende.3 
Wat betreft de stelplicht en bewijslastverdeling in 
burgerlijke zaken4 heeft de Ho ge Raad overwogen 
dat de benadeelde in elk geval “voldoende concrete 
gegevens” dient aan te voeren waaruit kan volgen 
dat in verband met de om stan dig he den van het ge-
val psychische schade is ontstaan. Daartoe is nodig 
dat het bestaan van geestelijk letsel “naar objectieve 
maatstaven” kan worden vastgesteld, aldus oordeel-
de de Ho ge Raad.
14. Zeker geeft deze jurisprudentie antwoord 
op vragen die in de rechts prak tijk zijn gerezen, maar 
zij leidt ook tot vervolgvragen. Want wat zijn ‘vol-
doende concrete gegevens’ en wat zijn ‘objectieve 
maatstaven’ voor het vaststellen van geestelijk let-
sel? In het hierboven genoemde overzichtsarrest 
heeft de Ho ge Raad zich niet expliciet uitgelaten 
over de vraag of de ‘concrete gegevens’ de gedaante 
moeten aannemen van een verklaring van een des-
kundige, zoals de steller van het middel in de voor-
liggende zaak betoogt. De vraag is dus of heeft te 
gelden dat alleen gedragsdes kun di gen (psy chia ters 
of psychologen) in staat zijn om het bestaan van 
geestelijk letsel — naar objectieve maatstaven — 
vast te stellen. Er is wel reden voor enige relativering 
van een positief antwoord op deze vraag. Ook voor 
gedragsdes kun di gen geldt namelijk dat zij de psy-
che van een persoon niet rechtstreeks kunnen 
waarnemen, en dus net zo min het letsel dat daarin 
eventueel is opgetreden. Gedragsdes kun di gen zijn 
uitsluitend bij machte om menselijk gedrag waar te 
nemen en te interpreteren. Bo venal zijn zij voor ver-
uit het be lang rijk ste deel van hun bevindingen om-
trent dat menselijke gedrag afhankelijk van de me-
dedelingen van de betrokkene over zijn gedrag, 
beweegredenen, gevoelens en emoties. Dus hoe ‘ob-
jectief’ is het oordeel van een gedragsdeskundige nu 
eigenlijk? Weliswaar staan de gedragsdeskundige 
instrumenten (tests, vragenlijsten, e.d.) ten dienste, 
maar ook die vergen de medewerking van de be-
trokkene.
15. Mocht de jurisprudentiële eis van ‘objectie-
ve maatstaven’ evenwel inhouden dat in beginsel 
toch uitsluitend het oordeel van een gedragsdeskun-
dige voldoende ‘concreet’ en ‘objectief’ is, dan rijst 
vanzelf de vraag on der welke om stan dig he den uit-
zon de ringen mogelijk zijn. Net zo goed als dat niet 
uitsluitend BIG-geregistreerde artsen adequaat in 
staat zijn tot het vaststellen van de dood of van een 
botbreuk, kan geestelijk letsel vanwege de kenbaar-
heid van de symptomen en de aard van de on recht-
ma tige daad waarmee het letsel wordt geassocieerd 
zo da nig zijn dat ook anderen dan gedragsdes kun di-

3 HR 13 ja nu a ri 1995, ECLI:NL:HR:1995:ZC1608, NJ 1997/366 
m.nt. Brunner; HR 21 februari 1997, ECLI:NL:HR:1997:ZC2286, 
NJ 1999/145 m.nt. Brunner, en HR 9 mei 2003,  
ECLI:NL:HR:2003:AF4606, NJ 2005/168 m.nt. Asser.

4 Cf. HR 14 februari 2012, ECLI:NL:HR:2012:BU8755, 
NJ 2012/135, rov. 2.3.

gen tot het vaststellen ervan — voldoende concreet 
en objectief — in staat zijn.
16. Wat de duiding van het hierboven aange-
haalde overzichtsarrest enigszins compliceert is dat 
de Ho ge Raad hierin even eens overwegingen wijdt 
aan een tweede categorie van gevallen waarin per-
soonsaantasting op de grondslag van artikel 6:106, 
aanhef en on der b, BW kan leiden tot een aanspraak 
op scha de ver goe ding. Ook in gevallen waarin het 
bestaan van geestelijk letsel niet kan worden aan ge-
no men, is niet uitgesloten dat de aard en de ernst 
van de normschending en van de gevolgen daarvan 
voor de benadeelde, meebrengen dat van de in arti-
kel 6:106, aanhef en on der b, BW bedoelde aantas-
ting in persoon ‘op andere wijze’ sprake is. Ook in 
zo’n geval zal de benadeelde de aantasting in zijn 
persoon met concrete gegevens moeten on-
derbouwen. Dit is slechts anders “indien de aard en 
de ernst van de normschending meebrengen dat de in 
dit verband re le vante nadelige gevolgen daarvan voor 
de benadeelde zo voor de hand liggen, dat een aantas-
ting in de persoon kan worden aan ge no men”, aldus 
oordeelde de Ho ge Raad.
17. In deze tweede categorie van gevallen van 
‘aantasting in de persoon’ op ‘andere wijze’ (dan 
doordat deze persoon lichamelijk letsel heeft opge-
lopen of in zijn eer en goede naam is geschaad), gaat 
het dus niet om gevallen van geestelijk letsel, maar 
— naar ik begrijp — om bepaalde (ernstige) vormen 
van an der soor tig psychisch leed. Ik vermoed dat de 
Ho ge Raad een parallel ziet met lichamelijk leed, of-
tewel fysieke pijn. Op gelijke voet als de verhouding 
tussen lichamelijk leed en lichamelijk letsel kan niet 
ieder geestelijk leed ook als geestelijk letsel worden 
aangemerkt. ‘Letsel’ draagt naar ik vermoed een 
meer robuust karakter dan ‘leed’. Dat neemt niet 
weg dat ook psychisch leed zo da nig ernstig kan zijn 
dat de benadeelde aanspraak heeft op een vergoe-
ding van de door hem on dervonden immateriële 
schade. Het bestaan van dergelijk psychisch leed zal 
niet alleen moeten worden gesteld, het dient ook 
met concrete gegevens te worden on der bouwd. 
Hierbij heeft de Ho ge Raad echter wel uit druk ke lijk 
oog voor het geval waarin de aard en de ernst van de 
normschending meebrengen dat de nadelige gevol-
gen ervan voor de benadeelde nogal voor de hand 
liggen en dus niet nog eens door hem hoeven te 
worden on der bouwd. En als dit geldt voor psy-
chisch leed, waarom zou dat dan voor psychisch let-
sel categorisch anders zijn?
18. Ik loop over deze door mij opgeworpen 
vraagpunten enige ju ri dische literatuur en jurispru-
dentie langs.
19. In zijn noot on der een nog recent arrest van 
de civiele kamer van de Ho ge Raad, HR 15 maart 
2019, ECLI:NL:HR:2019:376, NJ 2019/162, waarnaar 
de Ho ge Raad in zijn overzichtsarrest verwijst, 
merkt Lin denbergh op dat het aanvoeren van ‘con-
crete gegevens’ in de praktijk betekent dat het be-
staan van geestelijk letsel zal moeten worden on-
der bouwd met psychiatrische of psychologische 
expertise, waarbij de in die disciplines gehanteerde 
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classificatiesystemen voor diagnose (DSM-5 en ICD 
11) als ‘objectieven maatstaven’ maatgevend zullen 
zijn.5
20. Ook Van Can is van mening dat deze ‘con-
crete gegevens’ idealiter worden gegoten in de vorm 
van een des kun di genverklaring waarmee wordt 
aangetoond dat de symptomen zijn gediagnosti-
ceerd op basis van een DSM-classificatie en zij het 
gevolg zijn van het be tref fen de strafbare feit. Het 
gaat dan om professionals in de geestelijke gezond-
heidszorg met een BIG-registratie, aldus Van Can.6
21. Duker signaleert even eens dat de Ho ge 
Raad niet heeft toegelicht wat hij heeft bedoeld met 
de voorwaarde dat geestelijk letsel naar objectieve 
maatstaven kan worden vastgesteld. Volgens Duker 
heeft de Ho ge Raad wellicht gedoeld op schade die 
weliswaar niet feitelijk is vastgesteld, maar gezien 
de aard van het on recht ma tige handelen zo evident 
is dat ook achteraf voldoende objectief kan worden 
aan ge no men dat die schade is opgetreden. Maar, zo 
merkt hij op, een der ge lij ke uitleg is wel speculatief. 
De passage kan ook objectief zijn bedoeld, in die zin 
dat er in beginsel een verklaring van een deskundi-
ge (psycholoog, psychiater?) moet worden overge-
legd.7
22. In zijn zeer recente conclusie voorafgaand 
aan HR 8 december 2020, ECLI:NL:HR:2020:1956 
gaat mijn ambtgenoot Keulen ervan uit dat in begin-
sel een verklaring van een psychiater of psycholoog 
is vereist waaruit volgt dat deze deskundige heeft 
vastgesteld dat bij de benadeelde in enigerlei vorm 
psychische schade is ontstaan of dat de vordering 
van de benadeelde partij anderszins is on der bouwd 
aan de hand van medische of gedragskundige ex-
pertise.8
23. In de jurisprudentie wordt niet altijd strikt 
vastgehouden aan de eis dat het geestelijk letsel 
moet worden on der bouwd met behulp van medi-
sche of gedragskundige expertise. In HR 12 juni 
2018, ECLI:NL:HR:2018:906, had het hof vastgesteld 
dat de benadeelden door de verdachte en een me-
deverdachte waren gedwongen om te le foon abon-
ne menten af te sluiten op hun eigen naam en de te-
lefoons vervolgens af te geven aan de (mede) - 
verdachte. Het hof had de vorderingen van de bena-
deelde par tij en tot vergoeding van immateriële 
schade (gedeeltelijk) toegewezen. Ter on der bou-
wing van die vorderingen, had een van de benadeel-
de par tij en (on der meer) een verklaring van de huis-
arts overgelegd inhoudende dat de huisarts klachten 

5 Ter ‘objectivering’ wordt nogal eens verwezen naar de 
Diagnostic and Statistical Manual of Mental Dis orders, Fifth 
Edi tion, kortweg DSM-5. Dat betreft een in ter na tio naal aan-
vaard classificatiesysteem; het beoogt te bewerkstelligen dat 
gedragsdes kun di gen allemaal over hetzelfde praten als ze 
hetzelfde bedoelen. Het is dus nog maar de vraag of met de 
aan wen ding van de DSM-5 ook de diagnose zelf objectiever 
is.

6 S. van Can, ‘Willekeur in immateriële scha de ver goe ding?’, 
NJB 2020/1386.

7 M.J.A. Duker, ‘Vergoeding van immateriële schade in het straf-
proces wegens aantasting in de persoon’, TPWS 2018/92.

8 AG Keulen d.d. 13 oktober 2020, ECLI:NL:PHR:2020:936.

van posttraumatisch stressstoornis (PTSS) had vast-
gesteld en de benadeelde voor EMDR-behandeling 
had verwezen naar een psychotherapeut in de basis 
GGZ. Een der ge lij ke verklaring van een huisarts of 
andere deskundige was niet door de andere bena-
deelde partij overgelegd. Zijn vordering tot vergoe-
ding van immateriële schade was (uitsluitend) on-
der bouwd met een om schrij ving van de psychische 
klachten die hij als gevolg van het bewezenverklaar-
de feit had on dervonden. A-G Paridaens achtte het 
(kennelijke) oordeel van het hof dat de benadeelde 
par tij en op een andere wijze in zijn persoon was 
aangetast als bedoeld in artikel 6:106 lid 1 sub b BW 
en dat hun op grond hiervan een immateriële scha-
de ver goe ding toekwam niet onjuist of on be grij pe-
lijk. De Ho ge Raad verwierp het cas sa tie be roep met 
de aan artikel 81 lid 1 RO ontleende motivering.
24. In HR 6 no vem ber 2018,  
ECLI:NL:HR:2018:2013, had de verdachte de bena-
deelde, werkzaam bij de Ne der landse Voedsel- en 
Warenautoriteit, thuis opgezocht. Toen de bena-
deelde de verdachte verzocht zich van zijn perceel 
te verwijderen, weigerde de verdachte daaraan ge-
hoor te geven. Het hof stelde vast dat uit de door de 
benadeelde partij overgelegde stukken was geble-
ken dat de benadeelde partij is gediagnosticeerd 
met PTSS naar aanleiding van het bewezen ver-
klaarde en oordeelde dat het gehele gevorderde be-
drag aan immateriële scha de ver goe ding toewijs-
baar is. Voormalig A-G Machielse was even eens van 
mening dat aan de vereisten van artikel 6:106 aan-
hef en b BW was voldaan. Ook in deze zaak ver-
wierp de Ho ge Raad het cas sa tie be roep met de aan 
artikel 81 lid 1 RO ontleende motivering.
25. Uit het voorgaande leid ik af dat de Ho ge 
Raad in zijn jurisprudentie niet de categorische eis 
stelt dat uitsluitend aan de hand van psychiatrische 
of psychologische rapportage kan worden vastge-
steld dat bij de benadeelde van een delict geestelijk 
letsel is opgetreden van zo da nige aard dat aantas-
ting in de persoon ‘op andere wijze’ als bedoeld in 
art. 6:106, aanhef en on der b, BW mag worden aan-
ge no men. On der om stan dig he den kan die vast stel-
ling worden gebaseerd op andere concrete om stan-
dig he den van het geval. Daarbij kan de rechter de 
aard en de ernst van de normschending in aan mer-
king nemen. In sommige gevallen liggen de re le-
vante nadelige gevolgen van de normschending 
voor de benadeelde zozeer voor de hand dat een 
aantasting in de persoon reeds op die grond kan 
worden aan ge no men.
26. Terug naar de voorliggende zaak. Het hof 
heeft voldoende on der bouwd geacht dat de bena-
deelde partij psychisch letsel heeft opgelopen als 
gevolg van het handelen van de verdachte en het 
hof heeft de vordering tot vergoeding van immateri-
ele schade toegewezen tot een bedrag van € 2.500. 
Daarin ligt als oordeel van het hof besloten dat de 
benadeelde als gevolg van het on der 1 bewezenver-
klaarde feit ‘op andere wijze’ in zijn persoon is aan-
getast als bedoeld in artikel 6:106, aanhef en on der 
b, BW. Dat oordeel getuigt niet van een onjuiste 
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rechtsopvatting en dat acht ik om de navolgende re-
denen evenmin on be grij pe lijk.
27. Het hof heeft vastgesteld dat de benadeel-
de lijdt aan PTSS-klachten waarvoor hij zogeheten 
EMDR-therapie heeft on dergaan. Het hof heeft dit 
vastgesteld aan de hand van de verklaring van een 
traumabehandelaar van een instelling die is gespe-
cialiseerd in directe opvang en nazorg. Van deze 
traumabehandelaar kan inderdaad niet worden 
vastgesteld dat het een BIG-geregistreerde psychia-
ter of psycholoog betreft, en die vast stel ling heeft 
het hof dan ook niet gedaan. Gelet op de algemene 
beschouwingen hierboven is dat naar mijn inzicht 
niet strikt noodzakelijk, zolang de concrete om stan-
dig he den die wijzen op psychisch letsel voldoende 
zijn komen vast te staan. Uit het voegingsformulier 
en de daaraan gehechte stukken kan in het bij zon-
der worden afgeleid dat de benadeelde als gevolg 
van het on der 1 bewezenverklaarde feit last heeft 
(gehad) van angstgevoelens en andere psychische 
klachten zoals herbeleving, overalertheid en slaap-
problemen, die veelal geassocieerd worden met een 
PTSS.9
28. Daarbij komt dat het hof bewezen heeft 
verklaard dat de verdachte zich schuldig heeft ge-
maakt aan diefstal on der bedreiging van geweld. In 
zijn strafmotivering heeft het hof erop gewezen dat 
de verdachte de me de wer kers van de supermarkt, 
waar on der de benadeelde, woordelijk met de dood 
heeft bedreigd alsmede met een vuurwapen. Het 
hof heeft vastgesteld dat de verdachte op zeer inti-
miderende en bedreigende wijze heeft opgetreden 
en dat op zogenaamde stills in het dossier is te zien 
dat de benadeelde in elkaar krimpt ten gevolge van 
de bedreigingen van de verdachte. Ook gelet op de 
aard en de ernst van de normschending en de gevol-
gen daarvan voor de benadeelde, acht ik het (kenne-
lijke) oordeel van het hof dat in dit geval een aantas-
ting in de persoon ‘op andere wijze’ heeft 
plaatsgehad dan ook geenszins on be grij pe lijk.
29. Het middel faalt.

Ho ge Raad:

2 Be oor de ling van het cassatiemiddel
2.1 Het cassatiemiddel klaagt dat het hof de 
vordering van de benadeelde partij [benadeelde] 
wat betreft de immateriële schade ontoereikend ge-
motiveerd heeft toegewezen.
2.2.1  Ten laste van de verdachte is on der 1 bewe-
zenverklaard dat:

“hij op 10 no vem ber 2018 te Al me re met het oog-
merk van we der rech te lij ke toe-eigening heeft 
weggenomen een geldbedrag uit een kassa-  
lade, toebe ho ren de aan supermarkt [A] (geves-
tigd aan de [a-straat 1]), welke diefstal werd 
voorafgegaan en vergezeld en gevolgd van be-
dreiging met geweld tegen [benadeelde] en [be-
trokkene 1], gepleegd met het oogmerk om die 
diefstal voor te bereiden en gemakkelijk te ma-

9 Zie juist daarvoor wederom de DSM-5.

ken en om bij betrapping op heterdaad aan zich-
zelf hetzij de vlucht mogelijk te maken, hetzij 
het bezit van het gestolene te verzekeren, welke 
bedreiging met geweld hierin bestond dat hij, 
verdachte,
- een vuurwapen aan die [betrokkene 1] 
heeft getoond en op die [betrokkene 1] heeft ge-
richt en (daarbij) dreigend de woorden heeft 
toegevoegd: ‘Haal ze eruit, kom op. Als je nu mee 
werkt ben je er zo vanaf’ en
- een vuurwapen aan die [benadeelde] 
heeft getoond en op die [benadeelde] heeft ge-
richt en (daarbij) dreigend de woorden heeft 
toegevoegd: ‘Ik ga schieten hè’ en ‘Ik heb een pis-
tool. Ik schiet je neer’.”

2.2.2  Bij de aan de Ho ge Raad toegezonden stuk-
ken van het geding bevindt zich een ‘Verzoek tot 
scha de ver goe ding’ van de benadeelde partij [bena-
deelde] met bijlagen. Dit formulier houdt on der 
meer in:

“4B Immateriële schade (smartengeld)
Zie het schadeon der bou wingsformulier inclu-
sief de bijlagen
Totaal immateriële schade € 5000,00”

2.2.3  Het bij het schadeformulier als bijlage 1 ge-
voegde schadeon der bou wingsformulier houdt on-
der meer het volgende in:

“Immateriële schade
(…)
Psychische gevolgen
Benadeelde heeft ontzettend veel last gehad van 
psychische gevolgen van de overval. Benadeelde 
heeft uit een primaire reactie verdachte achter-
volgd en is toen bedreigd met een vuurwapen. 
De eerste weken had benadeelde veel last van 
herbeleving, hij werd superalert en had slaap-
problemen. Daarnaast was benadeelde erg moe, 
snel geïrriteerd en emotioneel, hij herkende 
zichzelf niet meer. Benadeelde voelde zich altijd 
op zijn gemak in de supermarkt en zag het als 
zijn ‘thuis’. Door de overval voelt benadeelde 
zich onveiliger op zijn werk maar ook op andere 
plekken. Zo kan hij niet goed op zijn gemak zit-
ten in openbare gelegenheden, hij is altijd op 
zijn hoede. Via de supermarkt is er een trauma-
behandelaar ingeschakeld, [betrokkene 2], en is 
er EMDR-therapie gevolgd omdat er PTSS-achti-
ge klachten waren vastgesteld. In totaal heeft be-
nadeelde 11 maal een therapiesessie gehad op 
zijn werk omdat dit door de werkgever geregeld 
was. De therapie heeft geholpen bij de verwer-
king. Wel blijft benadeelde er last van houden 
dat hij ’s nachts wakker schrikt.
Bijlage 4: verklaring van [betrokkene 2] d.d. 
24 december 2018.”

2.2.4  De bij het schadeformulier als bijlage 4 ge-
voegde brief van [betrokkene 2], traumabehande-
laar bij D.O.E.N. B.V. te Wijchen van 24 december 
2018 houdt voorts het volgende in:

“Geachte [benadeelde],
Hierbij deel ik u mede dat u bij mij in behande-
ling bent voor het verwerken van het trauma, 
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dat u hebt meegemaakt in de winkel van [A] 
Supermarkt in Al me re- Stad, als gevolg van een 
gewapende overval op 21 no vem ber 2018 [HR 
begrijpt: 10 no vem ber 2018].
Ik werk als traumabehandelaar voor DOEN b.v. 
(Directe Opvang en Nazorg) gevestigd in Wij-
chen.
Op 22 no vem ber 2018 had ik met u een in-
takegesprek. U hebt veel last van PTSS-achtige 
klachten zoals intrusies (beelden die weer terug-
komen), concentratie stoornissen, wantrouwen, 
slaapproblemen, over alertheid, emotioneel 
kwetsbaar zijn, vermijdingsgedrag en vermoeid-
heid.
Besloten om gelijk een gerichte traumabehande-
ling middels EMDR-therapie te gaan opstarten (Eye 
Movement Des en si ti za tion and Reprocessing). Dit 
is een evidence-based vorm van psychotherapie 
specifiek gericht op het verwerken van een trauma. 
De EMDR-therapie kan de PTSS klachten wegne-
men. De behandeling is nog gaande.”

2.2.5  Volgens het pro ces- ver baal van de terecht-
zitting in hoger beroep van 8 oktober 2019 heeft de 
raadsman van de verdachte daar het woord gevoerd 
over een komstig de pleitnota die aan het pro ces- ver-
baal is gehecht. Deze pleitnota houdt in:

“Vorderingen benadeelde par tij en
Zowel [benadeelde] als [betrokkene 1] hebben 
een vordering tot scha de ver goe ding ingediend. 
Het betreft voornamelijk een verzoek tot ver-
goeding van immateriële schade.
Van belang is het toetsingskader van de Ho ge 
Raad van 28 mei 2019, NJB 2019/1329 r.o. 2.4.4. 
Met name van belang is de invulling van het be-
grip ‘aantasting van de persoon op ander wijze’:
Van de on der b.3) bedoelde aantasting in de per-
soon ‘op andere wijze’ is in ieder geval sprake in-
dien de benadeelde partij geestelijk letsel heeft 
opgelopen. Degene die zich hierop beroept, zal 
voldoende concrete gegevens moeten aanvoe-
ren waaruit kan volgen dat in verband met de 
om stan dig he den van het geval psychische scha-
de is ontstaan. (…)
Geestelijk letsel:
De vordering van [benadeelde] is enigszins on-
der bouwd, maar roept daarmee ook veel vragen 
op. Er wordt een soort van diagnose gesteld 
(‘PTSS-achtige klachten’), maar onduidelijk is of 
[betrokkene 2] deskundig genoeg is om hier iets 
zinnigs over te kunnen zeggen.
Bij het ervaren van een ingrijpende gebeurtenis 
is het niet gebruikelijk om met een in te grijpen 
als behandelaar. Het lichaam moet de kans krij-
gen om zelf het natuurlijk evenwicht te herstel-
len. Het zelf herstellend vermogen van de herse-
nen moet zijn werk kunnen doen. PTSS is pas na 
een maand vast te stellen, wordt letterlijk ver-
meld in DSM V. Daar was tijdens de in take geen 
sprake van. Zon der diagnose is het ook niet mo-
gelijk om te behandelen. Eer der behandelen kan 
zelfs contra productief uitwerken.

De handelswijze van traumabehandelaar [be-
trokkene 2] roept dus vragen op. Wat is de des-
kundigheid van de traumabehandelaar? Heeft 
hij een BIG-registratie? Voor een psycholoog of 
psychiater is het gebruikelijk om de be tref fen de 
functie te vermelden. Een psycholoog vermeldt 
daarnaast doorgaans ook of hij of zij klinisch 
psycholoog, GZ psycholoog of psychotherapeut 
is. Is [betrokkene 2] überhaupt opgeleid om psy-
chiatrische stoornissen vast te stellen? Dat blijkt 
nergens uit.
Van een PTSS-stoornis kan sprake zijn bij: 
Blootstelling aan een fei te lij ke of dreigende 
dood, ernstige verwonding of seksueel geweld 
(DSM V).
Volgens DSM V moet het bij PTSS om een le-
vensbedreigende si tu a tie gaan, terwijl [bena-
deelde] op twee verschillende momenten over 
een nepwapen spreekt. Ook dit rijmt niet met de 
gestelde diagnose.
De vordering van [benadeelde] is niet on der-
bouwd door een verklaring van een persoon 
waarvan de deskundigheid blijkt. Sterker nog, er 
zijn juist indicaties om aan te nemen dat [be-
trokkene 2] ongetwijfeld goede bedoelingen 
heeft, maar niet deskundig is.
Met de rechtbank stel ik mij op het standpunt 
dat beide vorderingen onvoldoende zijn on der-
bouwd om te kunnen stellen dat er aan de hand 
van objectieve maatstaven en concrete gegevens 
geestelijk letsel kan worden vastgesteld. Gevoe-
lens van angst, onveiligheid en psychisch onbe-
hagen zijn onvoldoende.
Gelet op het voorgaande verzoek ik u primair 
om de vorderingen terzake immateriële schade 
af te wijzen, omdat niet van geestelijk letsel 
blijkt.
Aard en ernst van de normschending
De rechtbank wijst de vorderingen deels toe 
vanwege de ‘ernst van de normschending’. De 
rechtbank is daarbij uitgegaan van een echt 
vuurwapen.
Verschillende om stan dig he den zijn daarbij van 
belang:
- De overval duurde in totaal 40 secon-
den
- [benadeelde] verklaart op verschillende 
momenten over een nep vuurwapen
Het is aannemelijk dat de politie in een vroeg 
stadium aan de slachtoffers heeft verteld dat het 
om een wapen ging waar je geen kogels door-
heen kon schieten. Dat is namelijk direct te zien.
Gelet op de om stan dig he den van het geval, 
waar on der het gebruikte wapen, de tijdspanne 
en het ontbreken van geweld, voldoet, in de 
ogen van de verdediging, deze zaak niet aan het 
criterium waar de Ho ge Raad in het over-
zichtsarrest op doelde. Het is niet zo dat de ‘na-
delige gevolgen daarvan voor de benadeelde zo 
voor de hand liggen, dat een aantasting in de 
persoon kan worden aan ge no men’.
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Het standpunt van de verdediging is primair dat 
niet aan dit criterium is voldaan. Er is geen spra-
ke van een uit zon de ring op het uitgangspunt dat 
de benadeelde geestelijk letsel heeft opgelopen.
Subsidiair stel ik mij namens cliënt op het stand-
punt dat de vraag of voldaan is aan voornoemd 
criterium een onevenredige belasting van het 
strafgeding oplevert.”

2.2.6  Het hof heeft de verdachte veroordeeld tot 
betaling van € 2.500 ter zake van immateriële scha-
de aan de benadeelde partij [benadeelde]. Het heeft 
daartoe het volgende overwogen:

“Vordering van de benadeelde partij [benadeel-
de]
De benadeelde partij heeft zich in eerste aanleg 
in het strafproces gevoegd met een vordering tot 
scha de ver goe ding. Deze bedraagt € 5.105,-. De 
vordering is bij het vonnis waarvan beroep toe-
gewezen tot een bedrag van € 2.605,-. De bena-
deelde partij heeft zich in hoger beroep opnieuw 
gevoegd voor het bedrag van haar oorspronkelij-
ke vordering.
De benadeelde partij heeft zijn vordering on der-
bouwd.
(…)
Uit de door de benadeelde partij ingebrachte 
stukken blijkt voorts dat hij ten aanzien van zijn 
PTSS klachten elf EMDR-behandelingen heeft 
on dergaan bij een door zijn werkgever super-
markt [A], ingeschakeld be drijf. Voorts heeft de 
benadeelde partij ter zitting in hoger beroep ver-
teld hoe zijn si tu a tie op dit moment is. Het hof 
acht voldoende on der bouwd dat de benadeelde 
partij psychisch letsel heeft opgelopen ten gevol-
ge van het handelen van verdachte. Het hof acht 
toewijzing van de vordering tot een bedrag van 
€ 2.500,- billijk en wijst de vordering voor het 
overige af.”

2.2.7  Het bestreden arrest houdt voorts het vol-
gende in:

“Oplegging van straf
(…)
Verdachte heeft zich op 10 no vem ber 2018 
schuldig gemaakt aan diefstal on der bedreiging 
met geweld. Hierbij heeft verdachte meerdere 
me de wer kers van de supermarkt [A] die hij 
overviel, bedreigd met een vuurwapen (gaspis-
tool). Ook heeft hij de me de wer kers woordelijk 
met de dood bedreigd. Verdachte heeft op zeer 
intimiderende en bedreigende wijze opgetre-
den. Bij de slachtoffers heeft hij grote angst te-
weeggebracht. Op de zogenaamde stills (afbeel-
dingen van de bewegende beelden) in het 
dossier is te zien dat slachtoffer [benadeelde] in 
elkaar krimpt ten gevolge van de bedreigingen 
van verdachte. [benadeelde] heeft ter zitting een 
slachtofferverklaring voorgelezen waaruit blijkt 
dat hij psychisch veel last heeft van hetgeen hem 
door verdachte is aangedaan.”

2.3 Het hof heeft kennelijk geoordeeld dat met 
betrekking tot de benadeelde partij [benadeelde] 
sprake is van een aantasting in de persoon ‘op ande-

re wijze’, als bedoeld in artikel 106, aanhef en on der 
b, van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek (hierna: 
BW), welke aantasting het gevolg is van het on der 1 
bewezenverklaarde feit, kort gezegd de diefstal, 
voorafgegaan, vergezeld en gevolgd van bedreiging 
met geweld.
2.4 Artikel 6:106 BW luidt, voor zover hier van 
belang:

“Voor nadeel dat niet in vermogensschade be-
staat, heeft de benadeelde recht op een naar bil-
lijkheid vast te stellen scha de ver goe ding:
(…)
b. indien de benadeelde lichamelijk letsel 
heeft opgelopen, in zijn eer of goede naam is ge-
schaad of op andere wijze in zijn persoon is aan-
getast.”

2.5 In zijn arrest van 28 mei 2019,  
ECLI:NL:HR:2019:793 (NJ 2019/379, m.nt. W.H. 
Vellinga; red.) heeft de Ho ge Raad, on der verwijzing 
naar HR 15 maart 2019, ECLI:NL:HR:2019:376 
(NJ 2019/162, m.nt. S.D. Lin denbergh; red.) het vol-
gende overwogen:

“Van de [in art. 6:106, aanhef en on der b, BW] 
bedoelde aantasting in de persoon ‘op andere 
wijze’ is in ieder geval sprake indien de bena-
deelde partij geestelijk letsel heeft opgelopen. 
Degene die zich hierop beroept, zal voldoende 
concrete gegevens moeten aanvoeren waaruit 
kan volgen dat in verband met de om stan dig he-
den van het geval psychische schade is ontstaan. 
Daartoe is vereist dat naar objectieve maatsta-
ven het bestaan van geestelijk letsel kan worden 
vastgesteld. Ook als het bestaan van geestelijk 
letsel in voornoemde zin niet kan worden aan-
ge no men, is niet uitgesloten dat de aard en de 
ernst van de normschending en van de gevolgen 
daarvan voor de benadeelde, meebrengen dat 
van de in art. 6:106, aanhef en on der b, BW be-
doelde aantasting in zijn persoon ‘op andere wij-
ze’ sprake is. In zo een geval zal degene die zich 
hierop beroept de aantasting in zijn persoon met 
concrete gegevens moeten on derbouwen. Dat is 
slechts anders indien de aard en de ernst van de 
normschending meebrengen dat de in dit ver-
band re le vante nadelige gevolgen daarvan voor 
de benadeelde zo voor de hand liggen, dat een 
aantasting in de persoon kan worden aan ge no-
men. Van een aantasting in de persoon ‘op ande-
re wijze’ als bedoeld in art. 6:106, aanhef en on-
der b, BW is niet reeds sprake bij de enkele 
schending van een fundamenteel recht.”

2.6.1  Het vereiste dat het bestaan van geestelijk 
letsel in de on der 2.5 bedoelde zin naar objectieve 
maatstaven moet zijn vastgesteld, houdt niet in dat 
daarvan slechts sprake is indien het gaat om een in 
de psychiatrie erkend ziektebeeld, en evenmin dat 
dit geestelijk letsel slechts door een psychiater of 
psycholoog kan worden vastgesteld. Voor zover het 
cassatiemiddel uitgaat van een andere opvatting 
faalt het.
2.6.2  Verder miskent het cassatiemiddel dat — 
zoals on der 2.5. is vooropgesteld — ook als het be-
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staan van geestelijk letsel in voornoemde zin niet 
kan worden aan ge no men, niet is uitgesloten dat de 
aard en de ernst van de normschending en van de 
gevolgen daarvan voor de benadeelde, meebrengen 
dat van de in artikel 6:106, aanhef en on der b, BW 
bedoelde aantasting in zijn persoon ‘op andere wij-
ze’ sprake is. In zo een geval moet degene die zich 
hierop beroept de aantasting in zijn persoon met 
concrete gegevens on derbouwen, tenzij de aard en 
de ernst van de normschending meebrengen dat de 
in dit verband re le vante nadelige gevolgen daarvan 
voor de benadeelde zo voor de hand liggen, dat een 
aantasting in de persoon zon der meer kan worden 
aan ge no men.
2.6.3  Het hof heeft bewezenverklaard dat de ver-
dachte een supermarkt heeft overvallen, waarbij hij 
meerdere me de wer kers, on der wie de benadeelde 
partij, met een vuurwapen heeft bedreigd, en waar-
bij hij de benadeelde partij ook woordelijk heeft be-
dreigd hem neer te schieten. Uit de hiervoor weer-
gegeven overwegingen van het hof volgt dat de 
verdachte op zeer intimiderende en bedreigende 
wijze is opgetreden en dat op afbeeldingen is te zien 
dat de benadeelde partij in elkaar krimpt ten gevol-
ge van de bedreigingen van de verdachte. Verder 
heeft het hof vastgesteld dat de benadeelde partij 
EMDR-behandelingen heeft on dergaan wegens 
klachten die het gevolg zijn van het bewezenver-
klaarde en die volgens de behandelaar aan PTSS te 
wijten zijn. Daarnaast heeft de benadeelde partij ter 
terechtzitting in hoger beroep zijn si tu a tie op dat 
moment beschreven. Gelet hierop en op wat on der 
2.5 is vooropgesteld, is het in de motivering van het 
hof besloten liggende oordeel dat — mede in aan-
mer king genomen de aard en de ernst van de norm-
schending en van de nadelige gevolgen daarvan 
voor de benadeelde — sprake is van een aantasting 
in persoon op andere wijze als bedoeld in artikel 
6:106, aanhef en on der b, BW niet on be grij pe lijk.

(…)

4 Beslissing
De Ho ge Raad:
- vernietigt de uitspraak van het hof, maar uitslui-
tend wat betreft de duur van de op ge legde gevange-
nisstraf;
- vermindert deze in die zin dat deze 29 maan-
den, waarvan 6 maanden voorwaardelijk met een 
proeftijd van 3 jaren beloopt;
- verwerpt het beroep voor het overige.

Noot

 Inleiding
1. Dit arrest van de strafkamer, aangevuld 
met civiele raadsheren, gaat — opnieuw — over de 
vraag on der welke om stan dig he den mag worden 
gesproken van aantasting in de persoon ‘op andere 
wijze’, als bedoeld in art. 6:106 aanhef en on der b 
(slot) BW. Het gaat dus om de vraag on der welke 
om stan dig he den een aanspraak op smartengeld be-

staat in die gevallen waarin niet reeds sprake is van 
lichamelijk letsel of van schending van eer of goede 
naam. Het arrest is opmerkelijk, omdat de Ho ge 
Raad nogal expliciet afstand lijkt te nemen van de in 
de praktijk volgens mij heersende gedachte dat voor 
geestelijk letsel, wil dat kwalificeren als persoons-
aantasting in de zin van art. 6:106 BW, nodig is dat 
sprake is van een in de psychiatrie erkend ziekte-
beeld dat door een psychiater of daartoe gekwalifi-
ceerde psycholoog is vastgesteld. Het arrest heeft 
om die reden in de praktijk direct aandacht getrok-
ken; er werd zelfs getwitterd dat de Ho ge Raad ‘om’ 
zou zijn gegaan. Het arrest is ook opmerkelijk om-
dat de Ho ge Raad de bewuste overweging niet mo-
tiveert, hetgeen voor de praktijk allerlei vragen op-
roept die in nieuwe rechtspraak zullen moeten 
worden beantwoord. Als met deze overweging een 
nieuwe koers is ingezet, kleven daaraan bovendien 
bezwaren. En de overweging was volgens mij over-
bodig, ook in de on der ha vi ge zaak.
2. De zaak betreft de nasleep van een overval 
op een supermarkt on der bedreiging met een vuur-
wapen. De bedreigde me de wer ker in kwestie lijdt 
daarna aan ‘PTSS-achtige klachten’ en heeft bij een 
door de werkgever ingeschakelde traumabehande-
laar een EMDR-therapie (therapie die erop is gericht 
de kracht en emotionele lading van herinneringen 
aan een traumatische gebeurtenis te verminderen) 
van elf behandelingen gevolgd. De rechtbank had 
smartengeld toegewezen, zo begrijp ik, wegens de 
aard en ernst van de normschending. Het hof heeft 
het bedreigende karakter van het handelen en de 
daardoor veroorzaakte angst bij het slachtoffer be-
schreven en ‘acht voldoende on der bouwd dat de 
benadeelde partij psychisch letsel heeft opgelopen 
ten gevolge van het handelen van verdachte’. Het 
cassatiemiddel klaagt dat het hof het smartengeld 
ontoereikend gemotiveerd heeft toegewezen. Meer 
in het bij zon der stelt het aan de orde dat in dit geval 
niet is voldaan aan de ‘objectieve maatstaf’ die nodig 
is voor de vast stel ling van geestelijk letsel, omdat 
geen andere diagnose is gesteld dan ‘PTSS-achtige 
klachten’ en EMDR-behandelaar geen beschermd 
beroep is.
3. De Ho ge Raad herhaalt in r.o. 2.5 on der ver-
wijzing naar eerdere rechtspraak de maatstaf voor 
toewijzing van smartengeld wegens aantasting in 
de persoon ‘op andere wijze’: ofwel naar objectieve 
maatstaven vast te stellen geestelijk letsel, ofwel 
aard en ernst van de normschending en van de ge-
volgen daarvan voor de benadeelde. Vervolgens 
‘verduidelijkt’ hij: “Het vereiste dat het bestaan van 
geestelijk letsel in de on der 2.5 bedoelde zin naar 
objectieve maatstaven moet zijn vastgesteld, houdt 
niet in dat daarvan slechts sprake is indien het gaat 
om een in de psychiatrie erkend ziektebeeld, en 
evenmin dat dit geestelijk letsel slechts door een 
psychiater of psycholoog kan worden vastgesteld.” 
(r.o. 2.6.1) Daarna herhaalt hij de tweede grondslag 
voor het aannemen van een persoonsaantasting ‘op 
andere wijze’: aard en ernst van de normschending 
en van de gevolgen daarvan. Vervolgens herhaalt hij 
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de vast stel lingen van het hof (overval met individu-
ele bedreiging van benadeelde met een vuurwapen, 
waarbij deze zichtbaar ineenkrimpt, de gevolgde 
therapie en de beschrijving door de benadeelde van 
zijn si tu a tie ten tijde van de zitting in hoger beroep) 
en oordeelt hij: “Gelet hierop en op wat on der 2.5 is 
vooropgesteld, is het in de motivering van het hof 
besloten liggende oordeel dat — mede in aan mer-
king genomen de aard en ernst van de normschen-
ding en van de nadelige gevolgen daarvan voor de 
benadeelde — sprake is van een aantasting op ande-
re wijze als bedoeld in artikel 6:106, aanhef en on-
der b, BW niet on be grij pe lijk.”
4. Deze uitspraak roept bij mij drie vragen op 
waarop ik hierna inga. Waarom neemt de Ho ge 
Raad met zoveel woorden afstand van de gedachte 
dat voor objectieve maatstaven ter vast stel ling van 
geestelijk letsel nodig is dat sprake is van een door 
een psychiater of psycholoog vastgesteld in de psy-
chiatrie erkend ziektebeeld? (nr. 5. e.v.) Hoe moet 
vast stel ling van geestelijk letsel ‘naar objectieve 
maatstaven’ dan wel worden verstaan en gedaan? 
(nr. 14. e.v.) En heeft deze uitspraak ook betekenis 
voor de problematiek van de zogenaamde ‘shock-
schade’? (nr. 17. e.v.)

 Waarom is geen door een psychiater of 
psycholoog vastgesteld in de psychiatrie 
erkend ziektebeeld vereist?

5. De Ho ge Raad heeft in deze zaak kennelijk 
aanleiding gezien om te oordelen dat voor de objec-
tieve vast stel ling van geestelijk letsel dat kwalifi-
ceert als persoonsaantasting in de zin van art. 6:106, 
aanhef en on der b (slot), BW niet nodig is dat sprake 
is van een in de psychiatrie erkend ziektebeeld en 
evenmin dat dit geestelijk letsel slechts door een 
psychiater of psycholoog kan worden vastgesteld 
(r.o. 2.6.1).
6. Het valt op dat de Ho ge Raad zijn oordeel 
op dit punt in het geheel niet motiveert. A-G Aben 
had vastgesteld dat de Ho ge Raad de eis van een 
door een psychiater of psycholoog vastgesteld in de 
psychiatrie erkend ziektebeeld in eerdere recht-
spraak niet categorisch heeft gesteld (conclusie on-
der 23 e.v.) en on der om stan dig he den bereid is ge-
bleken met (iets) minder genoegen te nemen. Zo 
bezien lijkt het oordeel dus niet(s) nieuw(s). Ik zou 
hier met de bespreking kunnen stoppen en kunnen 
vaststellen dat uit dit arrest dus niet blijkt dat de 
Ho ge Raad met minder strenge eisen genoegen 
neemt dan voorheen.
7. De Ho ge Raad had vervolgens kunnen 
overwegen dat in dit geval, gelet op de gebeurtenis 
en de klachten van de benadeelde tenminste aanne-
melijk was dat sprake was van een posttraumati-
sche stressstoornis (een volgens DSM-5 erkende 
stoornis) die tot een algemeen erkende professione-
le behandeling van serieuze duur aanleiding heeft 
gegeven en dat daarom naar objectieve maatstaven 
genoegzaam aannemelijk was gemaakt dat sprake 
was van geestelijk letsel en dat het daarom niet on-

be grij pe lijk is dat het hof dit heeft gekwalificeerd als 
persoonsaantasting. Maar hij doet dat niet.
8. De hiervoor on der 5. genoemde overwe-
ging van de Ho ge Raad kan dan ook anders worden 
verstaan en wordt — ik schreef het al — in de prak-
tijk ook anders opgevat. Zou de Ho ge Raad er een 
boodschap mee hebben willen afgeven? Ik zou ei-
genlijk niet weten welke, maar ik zie wel ri si co’s 
voor een verkeerde(?) uitleg in de praktijk.
9. De overweging zou zo kunnen worden ver-
staan dat de Ho ge Raad het ju ri dische oordeel over 
het bestaan van een ziektebeeld (geestelijk letsel) 
nogal stevig afzet tegen het oordeel van de op dit 
punt specifieke des kun di gen: psy chia ters en psy-
chologen. Dat zou opmerkelijk zijn, omdat in landen 
om ons heen waar de vast stel ling van geestelijk let-
sel voor de aanspraak op smartengeld re le vant is, 
juist wel sterk wordt gehecht aan oordelen van op 
dat punt des kun di gen. Zie voor enkele rechtsverge-
lijkende gegevens S.D. Lin denbergh, Psychische 
Schade, Den Haag: Boom ju ri disch 2019, p. 180-181. 
Naar mijn idee geldt dat overigens ook in Ne der-
land. Daarvoor is ook veel te zeggen, omdat geeste-
lijk letsel kan worden gezien als aantasting van de 
gezondheid, zodat niet alleen voor de vast stel ling 
van het bestaan, maar ook van de ernst en gevolgen 
van die aantasting specifieke expertise behulpzaam 
is. Daaruit verkregen informatie is dan ook tevens 
re le vant voor de omvang van het smartengeld. Dat is 
voor geestelijk letsel niet anders dan voor lichame-
lijk letsel. In die zin verschillen de categorieën gees-
telijk letsel en lichamelijk letsel (beide aantastingen 
van de gezondheid) naar hun aard van de andere 
smartengeldwaardige categorieën ‘oogmerk’, ‘aan-
tasting van eer en goede naam’ en ‘aard en ernst van 
de normschending en van de gevolgen daarvan’, die 
duidelijk meer van ju ri disch-normatieve snit zijn en 
waarvan de be oor de ling dus (wel) bij uitstek en uit-
sluiting aan de rechter kan worden overgelaten.
10. Denkbaar is dat de Ho ge Raad met de hier 
belichte overweging tot uitdrukking heeft willen 
brengen dat de rechter zich op dit punt niet geheel 
hoeft over te leveren aan het (bestaan van een) oor-
deel van des kun di gen. Maar dat had ook anders ge-
kund, juist omdat er een tweede variant bestaat van 
aantasting in de persoon ‘op andere wijze’: ‘aard en 
ernst van de normschending en van de gevolgen 
daarvan’, voor toepassing waarvan het bestaan van 
geestelijk letsel nu juist niet is vereist. In voorko-
mende gevallen zouden daar on der om stan dig he-
den ook in feite gevallen van ‘groeiend’ — in de zin 
van voors hands aannemelijk, maar nog niet door 
een deskundige vastgesteld — geestelijk letsel on der 
kunnen worden begrepen. (In feite is dat volgens 
mij wat er in deze zaak uiteindelijk gebeurt, waar-
over nader hierna.) Hierbij kunnen feitelijk beschre-
ven psychische gevolgen die niet tot een door een 
psychiater of psycholoog vastgesteld ziektebeeld 
hebben geleid aldus dienen ter on der bou wing van 
het bestaan van ‘de gevolgen daarvan’. Juist vanwe-
ge de mogelijke ‘uitloop’ naar deze tweede variant is 
het mogelijk om in de eerste variant (‘geestelijk let-
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sel’) de kaders scherp te houden. Om rechterlijke 
beslisruimte te houden ten opzichte van oordelen 
van des kun di gen was versoepeling op dit punt dus 
niet nodig.
11. Een methodiek die lijkt op de in het vorige 
nummer beschrevene, wordt gehanteerd door het 
Schadefonds Geweldsmisdrijven: bij bepaalde delic-
ten (woningovervallen, zedenmisdrijven, bedreiging 
met een mes of vuurwapen, stelselmatig huiselijk 
geweld, mensenhandel, belaging en brandstichting) 
wordt de aanwezigheid van ‘ernstig letsel’ (het wet-
telijke toegangscriterium tot het Schadefonds) 
vooron dersteld en wordt een betrekkelijk beschei-
den te ge moet ko ming toegekend. De aanvrager die 
in aan mer king wil komen voor een hogere te ge-
moet ko mingscategorie, moet zijn geestelijk letsel 
on derbouwen met een rapportage van een BIG- 
geregistreerde psycholoog of psychiater. Zie de Be-
leidsbundel van het Schadefonds Geweldsmisdrijven 
2021, p. 9 e.v. Mij lijkt dat het tweeledige criterium 
voor aantasting in de persoon op andere wijze (aard 
en ernst normschending c.q. geestelijk letsel) een 
vergelijkbare aanpak mogelijk maakt, die met name 
benadeelde par tij en uitkomst kan bieden in straf-
rech te lijke procedures, omdat die doorgaans geen 
ruimte bieden voor nader des kun di gen on der zoek.
12. Eerlijk gezegd leek mij de overweging ten 
aanzien van het door des kun di gen vastgestelde 
ziektebeeld ook in de on der ha vi ge zaak niet nodig. 
Volgens mij had de Ho ge Raad het oordeel van het 
hof on der de door de Ho ge Raad uitgelichte om stan-
dig he den (overval met individuele bedreiging van 
benadeelde met een vuurwapen, waarbij deze 
zichtbaar ineenkrimpt, de gevolgde therapie en de 
beschrijving door de benadeelde van zijn si tu a tie 
ten tijde van de zitting in hoger beroep) eenvoudig 
kunnen verstaan als het aannemen van een per-
soonsaantasting op grond van de aard en ernst van 
de normschending en van de gevolgen daarvan, en 
had hij vervolgens het cassatiemiddel wegens ge-
brek aan belang kunnen verwerpen. Zie verder over 
toepassing van dat criterium mijn noot on der HR 
8 december 2020, NJ 2021/68.
13. De Ho ge Raad redt weliswaar het oordeel 
van het hof, maar de wijze waarop hij dat doet, 
roept (ook) vragen op. Nadat hij het criterium aard 
en ernst van de normschending en van de gevolgen 
daarvan heeft gememoreerd, overweegt hij “Gelet 
hierop en op wat on der 2.5 is vooropgesteld, is het 
in de motivering van het hof besloten liggende oordeel 
dat — mede in aan mer king genomen de aard en ernst 
van de normschending en van de nadelige gevolgen 
daarvan voor de benadeelde (curs. van mij, SDL) — 
sprake is van een aantasting op andere wijze als be-
doeld in artikel 6:106, aanhef en on der b, BW niet 
on be grij pe lijk.” Om te beginnen was het volgens 
mij juister ge weest het woordje ‘dat’ niet voor het 
eerste gedachtestreepje, maar na het tweede te 
plaatsen, omdat de Ho ge Raad nu het hof ook in de 
mond legt dat het (ook) ‘aard en ernst van de norm-
schending en van de gevolgen daarvan’ aan zijn oor-
deel ten grondslag had gelegd, wat het nu juist — 

helaas — niet kenbaar had gedaan. Maar door het 
gebruik van het woordje ‘mede’ suggereert de Ho ge 
Raad bovendien dat hier sprake is van een soort 
mengvorm van de categorieën ‘geestelijk letsel’ en 
‘aard en ernst van de normschending en van de ge-
volgen daarvan’. Aan zo’n ‘mengvorm’ bestaat vol-
gens mij — ik heb dat hiervoor al toegelicht — geen 
behoefte en het aannemen ervan zou — opnieuw — 
vragen oproepen.

 Hoe dan ‘vast stel ling naar objectieve 
maatstaven’ wel te verstaan?

14. Volgens vaste rechtspraak geldt dat degene 
die zich op het bestaan van geestelijk letsel als per-
soonsaantasting beroept, voldoende concrete gege-
vens moet aanvoeren waaruit kan volgen dat in ver-
band met de om stan dig he den van het geval 
psychische schade is ontstaan. “Daartoe is vereist 
dat naar objectieve maatstaven het bestaan van 
geestelijk letsel kan worden vastgesteld.” Aldus HR 
15 maart 2019, NJ 2019/162, m.nt. S.D. Lin denbergh 
(EBI) en HR 28 mei 2019, NJ 2019/379, m.nt. W.H. 
Vellinga (Overzichtsarrest) en eerder al HR 9 mei 
2003, NJ 2005/168, m.nt. W.D.H. Asser (B./Noord 
Brabant) en HR 19 december 2003, NJ 2004/348 (J./
Staat). Ik lees dit zo dat het niet alleen gaat om een 
objectivering in de zin van toetsing aan andere 
bronnen dan enkel de subjectieve verklaringen van 
de benadeelde, maar ook om het voorschrift om in 
die toetsing objectieve maatstaven te betrekken. De 
formulering luidt verder weliswaar: ‘het bestaan 
van geestelijk letsel kan worden vastgesteld’, het-
geen zou kunnen worden gelezen als: ‘maar hoeft 
(nog) niet te zijn vastgesteld’, maar dat lijkt mij een 
flauwe lezing, die bovendien weer allerlei vragen 
zou oproepen.
15. Eer der (in mijn noot on der NJ 2019/162 on-
der 9.) schreef ik dat het door de Ho ge Raad gefor-
muleerde criterium in de praktijk betekent dat het 
bestaan van geestelijk letsel zal moeten worden on-
der bouwd met psychiatrische of psychologische ex-
pertise, waarbij de in die disciplines gehanteerde 
classificatiesystemen voor diagnose (DSM-5 en ICD 
11) als ‘objectieve maatstaven’ maatgevend zullen 
zijn. Ik heb daarbij aangetekend dat der ge lij ke clas-
sificatie-instrumenten zijn opgesteld ten behoeve 
van diagnose met het oog op te kiezen behande-
lingsstrategieën en niet voor ju ri dische doeleinden, 
maar dat dat niet wegneemt dat het gebruik van 
een wetenschappelijk aanvaard classificatiesysteem 
het inzicht vergroot en daarmee kan bij dra gen aan 
de kwaliteit van ju ri dische oordelen over psychisch 
(dis)functioneren. En voorts dat de bedenking dat 
niet alle classificaties in DSM-5 in de psychiatrie on-
omstreden zijn, in ieder geval geen reden is om een 
dergelijk wetenschappelijk breed gedragen classifi-
catiesysteem voor ju ri dische doeleinden te diskwa-
lificeren. Ik zie eigenlijk geen reden — de Ho ge Raad 
geeft die in het on der ha vi ge arrest ook niet — om 
dat nu anders te zien. Ik deel ook niet de relativering 
door A-G Aben (conclusie on der 14.) dat gedragsdes-
kun di gen ook maar beperkt kunnen objectiveren, 
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omdat zij voor hun on der zoek in grote mate afhan-
kelijk zijn van mededelingen van de betrokkene 
over zijn gedrag. Juist door hun achtergrond, exper-
tise en on der zoeks me tho den kunnen zij volgens 
mij een re le vante bij dra ge leveren aan objectieve 
toetsing van verklaringen, maar bovendien aan ob-
jectieve kwalificatie van de toestand van een betrok-
kene. In dat verband is van belang dat de kwalifica-
tiemethoden van hun vakgebied juist zijn gericht op 
het on der scheid tussen ‘normale’ of ‘gezonde’ reac-
ties enerzijds en pathologische reacties anderzijds, 
waarbij de laatste als aantasting van de gezondheid 
worden beschouwd. Zie voor uitvoerige beschou-
wingen over de ju ri dische re le vantie van dat on der-
scheid het Angelsaksische standaardwerk N.J. 
Mullany & P.R. Handford, Tort Liability for Psychiatric 
Injury, Sydney, New South Wales: Lawbook Co. 
2006, p. 79 e.v.
16. Voor zover de Ho ge Raad met de genoem-
de overweging de betekenis van het oordeel van een 
psychiater of psycholoog aan de hand van in hun 
discipline geldende maatstaven voor de vast stel ling 
van geestelijk letsel als persoonsaantasting in de zin 
van art. 6:106, aanhef en on der b, BW heeft willen 
relativeren, acht ik dat dus onverstandig en beter 
niet na te volgen.

 Betekenis voor ‘shockschade’?
17. In de praktijk speelt de categorie ‘geestelijk 
letsel’ een belangrijke rol in gevallen van zogenaam-
de ‘shockschade’: psychische schade als gevolg van 
confrontatie met een schokkende gebeurtenis. In die 
gevallen vormt ‘geestelijk letsel’ in de formulering 
van de Ho ge Raad een vereiste om aan te nemen dat 
jegens de aldus geschrokkene on recht ma tig is ge-
handeld: het maakt deel uit van de catalogus van 
voorwaarden die de Ho ge Raad voorschrijft om vast 
te stellen dat jegens de geschrokkene is voldaan aan 
de relativiteitseis. Zie mijn noot bij HR 27 september 
2016, NJ 2017/66 on der 4. e.v. Als aan die eisen — 
waar on der dus het bestaan van geestelijk letsel — is 
voldaan, is tevens sprake van een persoonsaantas-
ting die smartengeld rechtvaardigt. Aldus on der 
meer HR 22 februari 2002, NJ 2002/240, m.nt. J.B.M. 
Vranken (Taxibus), r.o. 4.3, waarin de Ho ge Raad 
overwoog dat de vast stel ling in rechte van geestelijk 
letsel ‘in het algemeen’ vergt dat ‘sprake is van een in 
de psychiatrie erkend ziektebeeld’.
18. Anders dan door een enkele feitenrechter 
(vgl. Rb. Rot ter dam 24 mei 2019,  
ECLI:NL:RBROT:2019:4284, r.o. 9.3) wel is aan ge no-
men, heeft de Ho ge Raad met het accepteren van de 
tweede categorie persoonsaantasting ‘op andere wij-
ze’ in het EBI-arrest in de vorm van ‘aard en ernst van 
de normschending en van de gevolgen daarvan’ voor 
gevallen van shockschade geen afscheid genomen 
van het vereiste van het bestaan van geestelijk letsel. 
Zie met zoveel woorden HR 28 mei 2019, NJ 2019/379, 
m.nt. W.H. Vellinga (Overzichtsarrest), r.o. 2.4.5 (slot), 
alsmede de conclusie van A-G Aben voor HR 20 april 
2021, ECLI:NL:HR:2021:536, waarin de Ho ge Raad de 
middelen van de benadeelde par tij en afdeed met toe-

passing van art. 81 RO. Dat de Ho ge Raad van het ver-
eiste van geestelijk letsel in gevallen van ‘shockschade 
geen afscheid heeft genomen is niet omdat de bena-
deelde in dat geval naaste is in plaats van primair ge-
kwetste (als voldaan is aan de vereisten uit het 
Taxibus-arrest, is hij immers tevens primair gekwets-
te), maar omdat voor de vergoeding van ‘shockscha-
de’ in het kader van de relativiteitsvraag de eis van 
aanwezigheid van geestelijk letsel wordt gesteld. Ik 
zie ook geen reden om aan te nemen dat de Ho ge 
Raad in het on der ha vi ge arrest voor gevallen van 
shockschade wel afstand doet van het vereiste van 
geestelijk letsel. Mogelijk geldt ook voor die gevallen 
dat geestelijk letsel als daar vereist on der om stan dig-
he den kan worden aan ge no men zon der dat door een 
psychiater of psycholoog is vastgesteld dat sprake is 
van een in de psychiatrie erkend ziektebeeld. De 
woorden ‘in het algemeen’ uit het Taxibus-arrest laten 
dat in theorie toe, maar in de praktijk heeft de Ho ge 
Raad op dit punt tot nu toe een tamelijk strenge koers 
gevaren. Zie over die eerdere strenge koers, die mijn 
instemming had en heeft, mijn noot on der NJ 2017/66 
on der 9. e.v. Zie over de koers die op dit punt in de re-
cente feitenrechtspraak wordt gevaren A.M. Overheul, 
‘Vergoeding van shockschade sinds de invoering van 
de Wet vergoeding affectieschade, een greep uit en op 
de rechts prak tijk’, TVP 2021/1, p. 1-11.

 Be sluit
19. Hoewel ik de uitkomst van het arrest voor 
het concrete geval zon der meer on derschrijf, acht ik 
de overweging dat een door een psychiater of psy-
choloog vastgesteld erkend ziektebeeld niet nodig is 
voor het aannemen van geestelijk letsel dat kwalifi-
ceert als persoonsaantasting in de zin van art. 6:106, 
aanhef en on der b, BW niet gelukkig. Volgens mij 
was zij overbodig, en zij roept bovendien vragen op 
die in nieuwe rechtspraak zullen moeten worden 
beantwoord. Intussen tast de feitenrechtspraak — 
en in het bij zon der de strafrechter die met deze 
kwestie veelvuldig wordt geconfronteerd — maar 
ook de praktijk van slachtoffers en hun rechts bij-
stand ver le ners in het duister over wat nu wel of niet 
geldt, en waarom. Zij doen er in ieder geval nog 
steeds verstandig aan om door een psychiater of 
psycholoog een in de psychiatrie erkend ziektebeeld 
te laten vaststellen.

S.D. Lin denbergh
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