
vorderd, voldoende verband bestaat in de hiervoor 
bedoelde zin. daaraan heeft het hof ten grondslag 
gelegd dat “hoewel [benadeelde], destijds nog maar 
7 jaar oud, op het moment van de schietpartij zelf 
niet in de woning was, (…) het voor haar desalniet-
te min een zeer traumatische ervaring moet zijn ge-
weest nu haar ouders, broers en zus wel in de wo-
ning aanwezig waren”. dat oordeel is niet zon der 
meer begrijpelijk. daarbij neemt de Ho ge Raad in 
aan mer king dat uit de vaststellingen van het hof 
niet zon der meer volgt dat de benadeelde partij één 
van de in de bewezenverklaring genoemde kinde-
ren is en ook overigens niet blijkt waar zij was op 
het moment van de schietpartij en op welke wijze 
zij daarmee — al dan niet direct — is geconfronteerd.
2.4 Het cassatiemiddel slaagt.

(…)

4 Beslissing
de Ho ge Raad:
- vernietigt de uitspraak van het hof, maar uitslui-
tend (i) wat betreft de beslissing met betrekking tot 
de vordering van de benadeelde partij [benadeelde] 
voor zover aan het oordeel van de Ho ge Raad on der-
wor pen zoals hiervoor on der 1 is weergegeven en 
de oplegging van de scha de ver goe dings maat re gel 
ten behoeve van [benadeelde] en (ii) voor zover bij 
de scha de ver goe dings maat re gel ten behoeve van de 
overige in het arrest genoemde slachtoffers telkens 
vervangende hechtenis is toe ge past;
- bepaalt dat ten aanzien van de scha de ver goe-
dings maat re gel ten behoeve van de hiervoor on der 
(ii) genoemde slachtoffers met toepassing van arti-
kel 6:4:20 van het Wetboek van Straf vor de ring tel-
kens gijzeling van gelijke duur kan worden toe ge-
past;
- wijst de zaak terug naar het ge rechts hof Arn-
hem-Leeu war den, opdat de zaak ten aanzien van de 
hiervoor on der (i) genoemde beslissingen opnieuw 
wordt berecht en afgedaan;
- verwerpt het beroep voor het overige.

Noot

Zie noot on der NJ 2021/68.

S.d. Lin denbergh

NJ 2021/68

HO GE RAAD (STRAFKAMER)
15 december 2020, nr. 19/02202
(Mrs. V. van den Brink, J.C.A.M. Claassens, 
A.E.M. Röttgering; A-G mr. E.J. Hofstee)
m.nt. S.d. Lin denbergh

Art. 6:106 aanhef en on der b BW; art. 361 Sv

RvdW 2021/93
ECLI:NL:HR:2020:2012
ECLI:NL:PHR:2020:1018

Het oordeel dat op intimiderende wijze een zeer 
ernstige inbreuk is gemaakt op de persoonlijke 
levenssfeer van de benadeelde en dat daardoor 
sprake is van een aantasting in de persoon op an-
dere wijze als bedoeld in artikel 6:106, aanhef en 
on der b, BW is niet on be grij pe lijk en toereikend 
gemotiveerd.

Het hof heeft bewezenverklaard dat de benadeelde en 
zijn vriendin door verdachte en zijn mededaders in 
hun woning zijn overvallen, terwijl uit de overwegin-
gen van het hof on der meer volgt dat de slachtoffers 
zijn vastgebonden, hun monden zijn vastgeplakt en zij 
beiden met een vuurwapen zijn bedreigd, terwijl de 
benadeelde een klap in zijn nek heeft gekregen en is 
bedreigd met het afsnijden van zijn penis. Het hof 
heeft mede op grond hiervan geoordeeld dat op inti-
miderende wijze een zeer ernstige inbreuk is gemaakt 
op de persoonlijke levenssfeer van de benadeelde en 
dat daardoor sprake is van een aantasting in de per-
soon op andere wijze als bedoeld in artikel 6:106, aan-
hef en on der b, BW. Dit oordeel is niet on be grij pe lijk en 
toereikend gemotiveerd.

Arrest op het beroep in cassatie tegen een arrest van 
het Ge rechts hof Am ster dam van 26 april 2019, 
nummer 23-003947-18, in de strafzaak tegen [ver-
dachte], adv.: mr. W.H. Jebbink, te Am ster dam.

Cassatiemiddel:

Mid del I, zie 2.1; (red.).

Conclusie A-G mr. E.J. Hofstee:

1. de verdachte is bij arrest van 26 april 2019 
door het ge rechts hof Am ster dam wegens “diefstal, 
voorafgegaan en vergezeld van geweld en bedrei-
ging met geweld tegen per so nen, gepleegd met het 
oogmerk om die diefstal voor te bereiden en die 
diefstal gemakkelijk te maken, terwijl het feit wordt 
gepleegd door twee of meer verenigde per so nen”, 
veroordeeld tot een gevangenisstraf voor de duur 
van vijf jaren, met aftrek van het voorarrest als be-
doeld in art. 27 (a) Sr. Voorts zijn de vorderingen van 
de twee benadeelde par tij en toegewezen tot bedra-
gen van respectievelijk € 11.069,95 en € 7.472,80, 
waarvan € 7.000 ter vergoeding van geleden imma-
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teriële schade. Tot dezelfde bedragen is aan de ver-
dachte telkens de scha de ver goe dings maat re gel als 
bedoeld in art. 36f opgelegd, een en ander zoals in 
de uitspraak vermeld.
2. Na mens de verdachte heeft mr. W.H. 
Jebbink, advocaat te Am ster dam, vier middelen van 
cassatie voorgesteld.

 De zaak
3. Volgens de, op de gebezigde be wijs mid-
delen berustende, vaststellingen van het hof gaat 
het om het volgende. de verdachte is veroordeeld 
wegens het samen met vier anderen — drie mannen 
en een vrouw — begaan van een woningoverval in 
[plaats] op 9 oktober 2014. Samen met de medever-
dachten is de verdachte naar de woning van de 
slachtoffers (een man en zijn vrouw) gegaan, waar 
de manlijke verdachten met bivakmutsen naar bin-
nen zijn gedrongen. Zij hebben het manlijke slacht-
offer on der bedreiging met een shotgun op de grond 
geduwd en zijn handen en voeten vastgebonden 
met tie-wrap en ducttape. Toen de man op de grond 
lag, werd meerdere keren tegen hem geroepen: 
“Geld, goud! Waar is het?”. daarnaast heeft hij een 
klap in zijn nek gekregen en een pistool in zijn 
mond, werd hij bij zijn penis gepakt en is gedreigd 
zijn penis eraf te snijden. de man zag dat ook bij zijn 
vrouw de handen en voeten waren vastgemaakt 
met tie-wrap en er duct-tape over haar mond was 
gedaan. de vrouw was op dat moment zeven maan-
den zwanger van hun eerste kind. de verdachte en 
zijn medeverdachten hebben de woning uiteinde-
lijk verlaten met contant geld, telefoons met opla-
ders en een horloge.

 Het eerste middel
4. Het eerste middel klaagt eensdeels dat het 
hof op ontoereikend gemotiveerde gronden is voor-
bijgegaan aan “het verweer dat de benadeelde partij 
[benadeelde 1] niet-ontvankelijk dient te worden 
verklaard in haar vordering voor zover die toeziet op 
immateriële scha de ver goe ding dan wel dat die vor-
dering in zoverre aanzienlijk dient te worden gema-
tigd”, en anderdeels dat het hof “in verband met 
deze vordering, voor zover toeziend op immateriële 
scha de ver goe ding, een scha de ver goe dings maat re-
gel heeft opgelegd”.
5. Ten laste van de verdachte heeft het hof be-
wezenverklaard dat:

“hij op 9 oktober 2014 te [plaats], tezamen en in 
vereniging met anderen, met het oogmerk van 
we der rech te lij ke toe-eigening heeft weggeno-
men uit een woning aan de [a-straat 1]
- mobiele telefoons (merk Apple iPhone) 
en opladers en
- een geldbedrag van 4.000 euro en
- een dameshorloge (merk Michael Kors)
toebe ho ren de aan [benadeelde 1] en/of [bena-
deelde 2], welke diefstal werd voorafgegaan en 
vergezeld van geweld en bedreiging met geweld 
tegen [benadeelde 1] en [benadeelde 2], ge-

pleegd met het oogmerk om die diefstal voor te 
bereiden en gemakkelijk te maken,
welk geweld en welke bedreiging met geweld 
hierin bestonden dat verdachte en zijn mededa-
ders
- zich wederrechtelijk de toegang tot de 
woning van [benadeelde 1] en [benadeelde 2] 
hebben verschaft en
- [benadeelde 1] de woning in hebben 
geduwd en tegen de grond hebben geduwd en 
zijn polsen met tie-wraps hebben vastgebonden 
en zijn enkels met ducttape hebben vastgebon-
den en
- een klap in zijn nek hebben gegeven en
- een pistool op hem hebben gericht en 
tegen het hoofd hebben gehouden en
- hebben geroepen: ‘Geld, goud! waar is 
het?’ en ‘Blijf liggen’ en
- hem bij de penis hebben gegrepen en 
hebben geroepen: ‘We gaan hem eraf snijden, 
we gaan hem eraf snijden’ en
- een pistool in de mond van [benadeelde 
1] hebben geduwd en
- de polsen van [benadeelde 2] met tie-
wraps hebben vastgebonden en haar mond met 
ducttape hebben vastgeplakt.”

6. Blijkens het pro ces- ver baal van de terecht-
zitting in hoger beroep van 12 april 2019 is door de 
raadsman van de verdachte aldaar het woord tot 
verdediging gevoerd over een komstig zijn in het 
procesdossier gevoegde pleitnota. deze pleitnota 
houdt in, voor zover voor de be oor de ling van het 
middel van belang:

“Vordering benadeelde partij — [benadeelde 1]
[…]
Immaterieel
Gevorderd wordt immateriële schade vanwege 
fysiek en psychisch letsel. de vordering maakt 
geen melding van welk deel van het gevorderde 
bedrag hoort bij het psychisch letsel en welk 
deel bij het fysieke letsel. Genoemd wordt één 
uitspraak uit 2015 van de rechtbank Zee land 
West-Brabant. daarin wordt onvoldoende infor-
matie verstrekt over de fysieke en psychische ge-
volgen in die zaak om te oordelen dat de on-
derhavige zaak ver ge lijk baar is.
Bij gebreke aan een gedegen on derbouwing ver-
zoek ik u de vordering niet-ontvankelijk te ver-
klaren dan wel deze aanzienlijk te matigen.”

7. Het hof heeft ten aanzien van de vordering 
van deze benadeelde partij en het opleggen van de 
scha de ver goe dings maat re gel in zoverre, voor zover 
hier van belang, het volgende overwogen:

“Vordering van de benadeelde partij [benadeelde 
1]
de benadeelde partij heeft zich in eerste aanleg 
in het strafproces gevoegd met een vordering tot 
scha de ver goe ding. deze bedraagt € 11.689,90, 
bestaande uit € 4.689,90 aan materiële schade 
en € 7.000,00 aan immateriële schade, te ver-
meerderen met de wettelijke rente en met op-
legging van de maat re gel van artikel 36f Sr. 
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daarnaast is een bedrag van € 1.000,00 aan pro-
ceskosten gevorderd.
de vordering is bij het vonnis waarvan beroep 
toegewezen tot een bedrag van € 6.069,95, be-
staande uit € 69,95 aan materiële schade en 
€ 6.000,00 aan immateriële schade, vermeer-
derd met de wettelijke rente en met oplegging 
van de maat re gel van artikel 36f Sr. de verdachte 
is veroordeeld in de proceskosten van de bena-
deelde partij tot een bedrag van € 500,00.
de benadeelde partij heeft zich in hoger beroep 
opnieuw gevoegd voor het bedrag van de oor-
spronkelijke vordering. de raadsman van de ver-
dachte heeft de vordering betwist en gesteld dat:
[…]
(d) de gevorderde immateriële schade 
dient te worden gematigd en
(e) de scha de ver goe dings maat re gel krach-
tens artikel 36f Sr niet moet worden opgelegd 
omdat de verdachte niet in staat is de schade te 
vergoeden en daardoor het on dergaan van de 
vervangende hechtenis op voorhand vast staat.
[…]
Ten aanzien van de betwiste posten overweegt 
het hof als volgt.
[…]
(d) Het bedrag aan immateriële schade zal 
worden begroot naar maatstaven van billijkheid.
[…]
Uit het on derzoek ter terechtzitting is voldoende 
gebleken dat de benadeelde partij als gevolg van 
het bewezen verklaarde handelen van de ver-
dachte rechtstreeks immateriële schade heeft 
geleden in de zin van artikel 6:106, eerste lid 
aanhef en on der b, van het Burgerlijk Wetboek. 
[benadeelde 1] heeft on der meer gesteld dat als 
gevolg van het door de verdachte en diens me-
dedaders gepleegde strafbare feit hij en zijn 
vrouw grote stress hebben ervaren, met name 
ook in de 2 laatste maanden van de zwanger-
schap, waardoor tussen hen veel spanningen en 
onenigheid zijn ontstaan.
Het hof begroot de omvang van de immateriële 
schade naar maatstaven van billijkheid op 
€ 7.000,00. de verdachte is tot vergoeding van 
die schade gehouden zodat de vordering ook 
voor dat deel zal worden toegewezen.
[…]
Oplegging van een maat re gel 
Het hof acht (e), anders dan de raadsman, niet 
aannemelijk dat de draagkracht van de verdach-
te in de toekomst onvoldoende zal zijn om de 
omvang van de materiële en immateriële schade 
volledig te voldoen. Het hof zal de maat re gel van 
artikel 36f Sr opleggen op de hierna te noemen 
wijze om te bevorderen dat de schade door de 
verdachte wordt vergoed.”

8. Art. 6:106 BW luidt:
“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:

a. indien de aansprakelijke persoon het 
oogmerk had zo da nig nadeel toe te brengen;
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;
c. indien het nadeel gelegen is in aantas-
ting van de nagedachtenis van een overledene 
en toegebracht is aan de niet van tafel en bed ge-
scheiden echtgenoot, de geregistreerde partner 
of een bloedverwant tot in de tweede graad van 
de overledene, mits de aantasting plaatsvond op 
een wijze die de overledene, ware hij nog in le-
ven ge weest, recht zou hebben gegeven op scha-
de ver goe ding wegens het schaden van zijn eer 
of goede naam.”

9. dit artikel bevat een lim ita tie ve opsom-
ming van gevallen waarin de wet aanspraak geeft 
op vergoeding van immateriële schade. Bij het be-
palen van de omvang van de scha de ver goe ding 
heeft de feitenrechter een “bepaalde mate van vrij-
heid”, aldus HR 15 oktober 2019,  
ECLI:NL:HR:2019:1465, NJ 2019/468, m.nt. Vellinga 
(rov. 2.4.2).1 de scha de ver goe ding wordt vastgesteld 
naar billijkheid, zodat rekening kan worden gehou-
den met alle relevante om stan dig he den van het ge-
val. de enkele verwijzing naar de billijkheid volstaat 
echter niet ter motivering van het oordeel dat zich 
een van de in art. 6:106 on der a en b BW genoemde 
gevallen voordoet waarin grond bestaat voor ver-
goeding van immateriële schade.2
10. On der deel b noemt als gevallen waarin de 
persoon is aangetast: (i) door het oplopen van licha-
melijk letsel, (ii) door de schade in eer of goede 
naam of (iii) op andere wijze.
11. In de toelichting op het middel wordt op-
gemerkt dat het hof blijkens zijn overwegingen ken-
nelijk heeft aan ge no men dat jegens de benadeelde 
par tij en sprake is van de in art. 6:106, aanhef en on-
der b, BW bedoelde aantasting van de persoon 'op 
andere wijze'. Ik deel die lezing. Weliswaar heeft het 
hof enkel art. 6:106, aanhef en on der b, BW aange-
haald en heeft het niet expliciet tot uitdrukking ge-
bracht dat het daarbij om het derde geval gaat — de 
benadeelde partij is ‘op andere wijze in zijn persoon 
aangetast’ —, maar dát het hof daarop het oog heeft 
ligt besloten in zijn overweging dat [benadeelde 1] 
on der meer heeft gesteld dat als gevolg van het door 
de verdachte en diens mededaders gepleegde straf-
bare feit hij en zijn vrouw grote stress hebben erva-
ren, waardoor tussen hen veel spanningen en on-
enigheid zijn ontstaan.

1 In Asser/Sieburgh, De verbintenis in het algemeen, tweede ge-
deelte (6-II), de ven ter: Kluwer 2017, nr. 142, wordt gesproken 
van een “grote” vrijheid.

2 C.J. van Zeben e.a. (red.), Parlementaire geschiedenis van het 
Nieu we Burgerlijk Wetboek. Boek 6 algemeen gedeelte van het 
verbintenissenrecht, de ven ter: Kluwer 1981, p. 377. Zie voorts 
HR 17 no vem ber 2000, ECLI:NL:HR:2000:AA8358, NJ 2001/215, 
m.nt. Bloem bergen, HR 19 september 2014,  
ECLI:NL:HR:2014:2740, NJ 2015/3, m.nt. Lin denbergh en (zie 
ook hierna in randnummer 22) HR 15 oktober 2019, 
ECLI:NL:HR:2019:1465, NJ 2019/468, m.nt. Vellinga.
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12. Wel verschil ik met de steller van mening 
over zijn klacht dat het oordeel van het hof “met be-
trekking tot de immateriële schade, geleden door 
benadeelde partij [benadeelde 1] onjuist [is], al-
thans on be grij pe lijk en/of ontoereikend [is] gemoti-
veerd, nu het de kennelijke aantasting van diens 
persoon mede heeft gebaseerd op stress die zijn 
echtgenote heeft ervaren” (cursivering EH) en dat 
“aldus tevens de verwerping van het verweer, dat de 
hoogte van gevorderde immateriële scha de ver goe-
ding aanzienlijk dient te worden gematigd, niet vol-
doende [is] gemotiveerd”.
13. deze klacht berust op een sterk eenzijdige 
en daarom onjuiste lezing van ’s hofs overwegingen 
inzake de immateriële schade. door het hof is im-
mers overwogen dat [benadeelde 1] heeft gesteld 
dat als gevolg van het door de verdachte en diens 
mededaders gepleegde strafbare feit hij en zijn 
vrouw grote stress hebben ervaren, met name ook 
in de twee laatste maanden van de zwangerschap, 
waardoor tussen hen veel spanningen en onenig-
heid zijn ontstaan (cursiveringen EH). Naar het mij 
voorkomt is daar, mede bezien in het licht van het 
weinige dat de verdediging in dit verband naar vo-
ren heeft gebracht, niets onjuist of on be grij pe lijks 
aan en is daarmee tevens het door de verdediging 
gevoerde verweer dat de benadeelde partij [bena-
deelde 1] niet-ontvankelijk dient te worden ver-
klaard in haar vordering voor zover die ziet op im-
materiële scha de ver goe ding dan wel dat die 
vordering in zoverre aanzienlijk dient te worden ge-
matigd op toereikende gronden verworpen.
14. de tweede deelklacht luidt “dat in het licht 
van het voorgaande” (dit is hetgeen ik in randnum-
mer 12 heb weergegeven) het hof ook ontoereikend 
[heeft] gemotiveerd het opleggen van de scha de ver-
goe dings maat re gel, voor zover verband houdend 
met de door benadeelde partij [benadeelde 1] gele-
den immateriële schade. Om dezelfde reden die ik 
hiervoor heb genoemd, treft deze deelklacht even-
min doel.
15. Als ik het goed zie beperkt het middel zich 
in de kern enkel tot deze klacht zodat alsdan de slot-
som al kan luiden dat het middel faalt.
16. Indien en voor zover aan het middel toch 
een grotere actieradius moet worden toegekend, 
heeft het volgende te gelden.
17. In mijn conclusie voorafgaand aan HR 15 
oktober 2019, ECLI:NL:HR:2019:1465, NJ 2019/468, 
m.nt. Vellinga schreef ik al dat het derde in art. 
6:106, aanhef en on der b, BW genoemde geval de 
feitenrechtspraak (zowel in het civiele recht als in 
het strafrecht) voor de meeste, en ook voor de meest 
complexe, vragen plaatst. de verklaring daarvoor is 
gelegen in de open formulering ervan, die maakt dat 
het stelsel voor toekenning van immateriële schade 
niet volstrekt gesloten is. Scherpe en algemene con-
clusies laten zich vanwege het casuïstische karakter 
van de beslissing op de vordering van de benadeel-
de partij niet wel formuleren. Ofschoon daardoor 
een zekere rek zit voor rechtsontwikkeling, biedt 
een open formulering ook ruimte voor verschil van 

inzicht. Naar mijn indruk houden strafrechters over 
de betekenis van het begrip “aantasting van de per-
soon op andere wijze” er zeker niet altijd eens lui-
dende rechtsopvattingen op na. Tot zover mijn con-
clusie van toen, die ik heb genomen op 23 april 
2019. Kort daarna verscheen het overzichtsarrest 
van HR 28 mei 2019, ECLI:NL:HR:2019:793, NJ 
2019/379, m.nt. Vellinga, waarin de strafkamer van 
de Ho ge Raad — met verwijzing naar het arrest van 
15 maart 2019, ECLI:NL:HR:2019:376, NJ 2019/162, 
m.nt. Lin denbergh van de civiele kamer van de Ho ge 
Raad (het EBI-arrest, een arrest dat ik in mijn con-
clusie nog heb kunnen bespreken) — een samenvat-
tend overzicht geeft met betrekking tot (kort ge-
zegd) de vordering van de benadeelde partij en de 
scha de ver goe dings maat re gel aan de hand van zijn 
eerdere rechtspraak. Verheugend is dat (de strafka-
mer van) de Ho ge Raad in dat overzichtsarrest ook 
ingaat op de ‘aantasting in de persoon op andere 
wijze’ als bedoeld in art. 6:106, aanhef en on der b, 
BW. Hier van belang zijn de volgende overwegingen 
van de Ho ge Raad (met weglating van de voetno-
ten):

“Schade
2.4.1 Voor vergoeding aan de benadeelde partij 
komt over een komstig de regels van het materië-
le burgerlijk recht slechts in aan mer king de 
schade die de benadeelde partij heeft geleden 
als gevolg van de on recht ma tige gedragingen 
van de verdachte, voor zover deze schade op de 
voet van art. 6:98 BW aan de verdachte kan wor-
den toegerekend. deze schade kan bestaan uit 
vermogensschade en, voor zover de wet daarop 
aanspraak geeft, ander nadeel (art. 6:95, eerste 
lid, BW).
[…]
b) Ander nadeel dat voor vergoeding in aan mer-
king komt: immateriële schade (art. 6:106 BW)
2.4.4 Art. 6:106 BW geeft een lim ita tie ve opsom-
ming van gevallen waarin deze bepaling recht 
geeft op vergoeding van immateriële schade als 
gevolg van on recht ma tig handelen, te weten in 
geval van:
a. oogmerk om zo da nige schade toe te 
brengen, bij voor beeld indien de verdachte ie-
mand heeft gedood met het oogmerk aan de be-
nadeelde partij immateriële schade toe te bren-
gen;
b. aantasting in de persoon: 1) door het 
oplopen van lichamelijk letsel, 2) door schade in 
zijn eer of goede naam of 3) op andere wijze;
c. bepaalde gevallen van aantasting van 
de nagedachtenis van een overledene.
2.4.5 Van de on der b.3) bedoelde aantasting in 
de persoon ‘op andere wijze’ is in ieder geval 
sprake indien de benadeelde partij geestelijk let-
sel heeft opgelopen. degene die zich hierop be-
roept, zal voldoende concrete gegevens moeten 
aanvoeren waaruit kan volgen dat in verband 
met de om stan dig he den van het geval psychi-
sche schade is ontstaan. daartoe is vereist dat 
naar objectieve maatstaven het bestaan van 
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geestelijk letsel kan worden vastgesteld. Ook als 
het bestaan van geestelijk letsel in voornoemde 
zin niet kan worden aan ge no men, is niet uitge-
sloten dat de aard en de ernst van de norm-
schending en van de gevolgen daarvan voor de 
benadeelde, meebrengen dat van de in art. 
6:106, aanhef en on der b, BW bedoelde aantas-
ting in zijn persoon ‘op andere wijze’ sprake is. In 
zo een geval zal degene die zich hierop beroept 
de aantasting in zijn persoon met concrete gege-
vens moeten on derbouwen. dat is slechts an-
ders indien de aard en de ernst van de norm-
schending meebrengen dat de in dit verband 
relevante nadelige gevolgen daarvan voor de be-
nadeelde zo voor de hand liggen, dat een aantas-
ting in de persoon kan worden aan ge no men. 
Van een aantasting in de persoon ‘op andere wij-
ze’ als bedoeld in art. 6:106, aanhef en on der b, 
BW is niet reeds sprake bij de enkele schending 
van een fundamenteel recht. Vergoeding van 
immateriële schade zoals on der b.3) bedoeld 
kan ook plaatsvinden als door het waarnemen 
van het strafbare feit of door de directe confron-
tatie met de ernstige gevolgen ervan, een hevige 
emotionele schok bij de benadeelde partij is te-
weeggebracht, waaruit geestelijk letsel voort-
vloeit, hetgeen zich met name zal kunnen voor-
doen indien iemand tot wie de aldus getroffene 
in een nauwe affectieve relatie staat, bij het ten-
lastegelegde is gedood of gewond (zogenoemde 
‘shockschade’).
[…]
Be oor de ling en beslissing rechter 
[…]
2.8.2 In het geval de verdachte de vordering van 
de benadeelde partij betwist zal de rechter aan 
de hand van de on derbouwing van de stellingen 
over en weer moeten beoordelen of de feiten en 
om stan dig he den die tot toewijzing van de vor-
dering kunnen leiden in voldoende mate zijn ko-
men vast te staan.
2.8.3 In het geval de verdachte de vordering van 
de benadeelde partij niet (gemotiveerd) betwist, 
zal de rechter uitgaan van de juistheid van de 
daaraan ten grondslag gelegde feiten (vgl. art. 
149 Rv) en zal de vordering in de regel worden 
toegewezen, tenzij de vordering on recht ma tig of 
ongegrond voorkomt of zich het hiervoor on der 
2.1 bedoelde geval voordoet waarin de rechter 
door de beperkingen van het strafproces niet 
verzekerd acht dat beide par tij en in voldoende 
mate in de gelegenheid zijn ge weest hun stellin-
gen en on derbouwingen met betrekking tot de 
toewijsbaarheid genoegzaam naar voren te 
brengen.
[…]
2.8.6 Art. 361, vierde lid, Sv schrijft voor dat de 
beslissing op de vordering van de benadeelde 
partij met redenen is omkleed. de begrijpelijk-
heid van de beslissingen over de vordering van 
de benadeelde partij is mede afhankelijk van de 
wijze waarop (en de stukken waarmee) ener-

zijds de vordering is on der bouwd en anderzijds 
daartegen verweer is gevoerd. Naarmate de vor-
dering uitvoeriger en specifieker wordt weer-
sproken, zal de motivering van de toewijzing van 
de vordering dus meer aandacht vragen.
2.8.7 […] de begroting van immateriële schade 
geschiedt naar billijkheid met inachtneming van 
alle om stan dig he den van het geval, waar on der 
de aard van de aan spra ke lijk heid en de ernst van 
het aan de aan de aansprakelijke te maken ver-
wijt […].”

18. Ik lees rov. 2.4.5 van dit arrest aldus, dat 
met betrekking tot de aantasting in de persoon op 
andere wijze als bedoeld in art. 6:106, aanhef en on-
der b, BW zich drie varianten kunnen voordoen, na-
melijk: (1) er is sprake van geestelijk letsel, in welk 
geval ter zake van de psychische schade voldoende 
concrete gegevens moeten worden aangevoerd; (2) 
de aard en de ernst van de normschending en de ge-
volgen daarvan brengen die aantasting mee, en ook 
in dit geval zal de on derbouwing van het beroep 
daarop van voldoende concrete gegevens moeten 
worden voorzien; (3) de aard en de ernst van de 
normschending brengen mee dat (in dit verband re-
levante) nadelige gevolgen daarvan zo voor de hand 
liggen dat de bedoelde aantasting kan worden aan-
ge no men.
19. Ook als het bestaan van psychisch letsel in 
de door de Ho ge Raad geduide zin niet kan worden 
aan ge no men, is dus niet uitgesloten dat iemand “op 
andere wijze” in zijn persoon kan zijn aangetast.3 
Wan neer dat het geval is, is een vraag die zich niet in 
algemene zin laat be ant woor den. Wel is zeker dat 
op degene die zich op aantasting in zijn persoon ‘op 
andere wijze’ beroept in beginsel een on derbou-
wingsplicht rust.4 In beginsel, want de aard en de 
ernst van de normschending kunnen meebrengen 
dat de in dit verband relevante nadelige gevolgen 
daarvan voor de benadeelde partij zo voor de hand 

3 Zie in dat verband: I. Felix en A. Schild, ‘de vergoeding van im-
materiële schade in het strafproces’, NJB 2020/762, on der 
1.5.3.

4 En daarnaast is bekend dat van aantasting in zijn persoon op 
‘andere wijze’ niet reeds sprake is bij de enkele schending van 
een fundamenteel recht. Zie voor een geval waarin de schen-
ding van een fundamenteel recht centraal stond en wel werd 
aangemerkt als een aantasting in de persoon op ‘andere wij-
ze’ het arrest ‘Baby Kelly, Wrongful life’ van (de civiele kamer 
van) HR 18 maart 2005, ECLI:NL:HR:2005:AR5213, NJ 2006/606, 
m.nt. Vranken. de Ho ge Raad oordeelde dat zowel de moeder 
als de vader van een gehandicapt geboren kind tegen (de 
werkgever van) de verloskundige die had nagelaten noodza-
kelijk prenataal on derzoek te verrichten, aanspraak kon ma-
ken op vergoeding van immateriële schade. de vorderingen 
van de ouders waren toewijsbaar, omdat wan neer de uitoefe-
ning van het keuzerecht om de zwangerschap af te breken 
aan de ouders wordt onthouden en zij daarmee niet ervoor 
hebben kunnen kiezen de geboorte van een zwaar gehandi-
capt kind te voorkomen, een ernstige inbreuk wordt gemaakt 
op het zelfbeschikkingsrecht van de ouders en er dus geen 
sprake is van affectieschade (rov. 4.8 en 4.9). Een zo ingrijpen-
de aantasting van een zo fundamenteel recht moet worden 
aangemerkt als een aantasting in de persoon in de zin van art. 
6:106, eerste lid 1, aanhef en on der b, BW; daarbij is niet nodig 
dat geestelijk letsel is vastgesteld.
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liggen dat een aantasting in de persoon ‘op andere 
wijze’ kan worden aan ge no men. deze overweging 
richt zich blijkens de context waarin zij is opgeno-
men tot de degene die zich op art. 6:106, aanhef en 
on der b, BW beroept (de benadeelde partij). Het is 
aan de rechter om te beoordelen of van deze laatst-
genoemde si tu a tie daad wer ke lijk sprake is. Als al de 
nadelige gevolgen voor de benadeelde partij zo voor 
de hand liggen dat de aantasting van zijn persoon 
op andere wijze kan worden aan ge no men, dan zul-
len denk ik evenmin bijzon dere eisen zijn te stellen 
aan de inhoud en omvang van de motiveringsplicht 
aan de kant van de rechter en zal zijn beslissing 
dienaangaande al snel kunnen worden aangemerkt 
als voldoende met redenen omkleed in de zin van 
het voorschrift van art. 361, vierde lid, Sv. dat neemt 
niet weg dat zijn oordeel (ook) in dit verband zich in 
cassatie op zijn begrijpelijkheid laat toetsen.
20. dat het (niet) bestaan van ‘voor de hand 
liggende gevolgen’ te dezen niet alleen de vraag 
naar de noodzaak tot concrete on derbouwing van 
de vordering van de benadeelde partij betreft, maar 
ook van betekenis is voor de inhoud en omvang van 
de motivering (redengeving) van het desbe tref fen de 
oordeel van de rechter, blijkt mijns inziens uit de 
volgende arresten.
21. Het (civiele) arrest van HR 9 juli 2004, 
ECLI:NL:HR:2004:AO7721, NJ 2005/391, m.nt. Vran-
ken (Groningse oudejaarsrellen) betrof een zaak 
waarin een echtpaar tijdens oudejaarsnacht een 
aantal uren in een zeer bedreigende si tu a tie had 
verkeerd. die nacht werd hun woning door een 
groep van 65 jongeren drie keer ernstig belaagd en 
werden daaraan door deze groep vernielingen aan-
gebracht. Ondanks herhaalde verzoeken om hulp, 
bleef het echtpaar bijna vijf uur lang verstoken van 
bijstand en hulp van de politie. Het echtpaar, en zo 
ook hun zoon die op de bewuste avond niet thuis 
was, sprak de gemeente Gro nin gen aan tot vergoe-
ding van (on der meer) immateriële schade, en met 
succes. de gemeente Gro nin gen tekende beroep in 
cassatie aan en kwam ook op tegen de toekenning 
van de immateriële schade. de overwegingen van 
de civiele kamer van de Ho ge Raad luiden, voor zo-
ver hier van belang, als volgt:

“3.11 Bij de be oor de ling van het on der deel is van 
belang dat de rechtbank tot, in cassatie onbe-
streden, uitgangspunt heeft genomen dat [ver-
weerder 1] en zijn echtgenote gedurende een 
aantal uren in hun woning in een zeer bedrei-
gende si tu a tie hebben verkeerd waarbij zij te-
vergeefs hebben moeten wachten op bijstand en 
hulp van de politie. de rechtbank heeft zich 
daarbij uit druk ke lijk gerealiseerd dat de bedrei-
ging in de eerste plaats werd veroorzaakt door 
de relschoppers die de woning belaagden, doch 
zij heeft kennelijk zeer zwaar laten wegen dat 
juist in een der ge lij ke si tu a tie de gevoelens van 
angst, onveiligheid en onzekerheid met betrek-
king tot hun lijf en goed voor [verweerder 1] en 
zijn echtgenote zeer zijn toegenomen door het 
uitblijven van een reactie op hun verzoek om 

hulp en bijstand van de politie waarop zij in de 
gegeven om stan dig he den hadden mogen reke-
nen. Op grond van de aard en de ernst van deze 
nalatigheid, die naar het kennelijke oordeel van 
de rechtbank leidde tot een zeer ernstige in-
breuk op de in te gri teit van hun persoon en de 
veiligheid van hun woning, heeft zij kunnen oor-
delen dat van aantasting van de persoon van [de 
gelaedeerde] en zijn echtgenote sprake is ge-
weest. Het oordeel van de rechtbank geeft dus 
niet blijk van een onjuiste rechtsopvatting en het 
is toereikend gemotiveerd. Voor het overige is 
het zozeer verweven met waarderingen van fei-
te lij ke aard dat het in cassatie niet op juistheid 
kan worden getoetst. daarop stuiten alle klach-
ten af, met uit zon de ring evenwel van die met 
betrekking tot de immateriële schade van [ver-
weerder 3] die zich niet in de woning bevond. 
Hoewel vanzelfsprekend is dat de zoon zich gro-
te zorgen zal hebben gemaakt om de si tu a tie van 
zijn ouders, heeft hij zelf zich niet in een be-
dreigde positie in de woning bevonden. Het oor-
deel van de rechtbank getuigt van een onjuiste 
rechtsopvatting indien de rechtbank heeft ge-
oordeeld dat het enkele feit dat iemands woning 
is belaagd, meebrengt dat deze is aangetast in 
zijn persoon. Mocht de rechtbank niet van deze 
opvatting zijn uitgegaan, dan is haar oordeel on-
toereikend gemotiveerd. Zon der nadere reden-
geving, die ontbreekt, valt immers niet in te zien 
waarom bij de zoon van aantasting van de per-
soon sprake is ge weest door het enkele feit dat 
het ook zijn woning was die werd belaagd.”

22. In de straf rech te lijke cassatierechtspraak 
heb ik geen voorbeelden aangetroffen van si tu a ties 
waarin de aard en de ernst van de normschending 
meebrachten dat de in dat verband relevante nade-
lige gevolgen daarvan voor de benadeelde zo voor 
de hand lagen dat een aantasting in de persoon zon-
der enige nadere vaststelling met betrekking tot de 
gevolgen die de normschending voor de benadeelde 
partij heeft gehad, kan worden aan ge no men. Wel 
zijn recentelijk twee uitspraken door de strafkamer 
van de Ho ge Raad gedaan, waarbij het oordeel van 
het hof dat sprake was van zo een ‘aantasting in de 
persoon op andere wijze’ niet werd aanvaard.
23. Ik doel in de eerste plaats op HR 15 oktober 
2019, ECLI:NL:HR:2019:1465, NJ 2019/468, m.nt. 
Vellinga. Sprake was van een inbraak in een woning 
op een moment dat de bewoners, een echtpaar en 
hun meerderjarige zoon, niet thuis waren. Gestolen 
waren on der meer sieraden en horloges. de drie be-
woners voegden zich ieder afzon derlijk in de straf-
zaak tegen de verdachte met een vordering tot scha-
de ver goe ding van € 275 ter zake van immateriële 
schade. In de toelichting op de vordering gaf ieder 
van hen aan dat de wo ning in braak binnen het gezin 
“voor veel onrust” had gezorgd, dat “de schok bij 
aanblik van het overhoop gehaalde huis” groot was, 
dat zij de wetenschap dat vreemden in hun huis 
waren ge weest “als een forse inbreuk op hun priva-
cy ervaren” hadden en dat het opruimen van het 
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huis “heel confronterend” was. daarnaast had ieder 
nog het zijne of hare aangevoerd. Zo had de moeder 
vermeld wat de gestolen sieraden voor haar bete-
kenden, en had zij aangegeven dat zij van de wo-
ning in braak “helemaal ontregeld van de stress” was 
en dat zij last had van een hoge bloeddruk, hart-
kloppingen en slapeloosheid. door de vader was 
naar voren gebracht dat het bij hen in de familie ge-
bruikelijk was om sieraden en/of horloges te schen-
ken bij belangrijke gebeurtenissen zoals het worden 
van 18 of 21 jaar, of bij een huwelijk, en dat erfstuk-
ken van generatie op generatie werden overgedra-
gen. de gestolen sieraden en horloges waren door 
de diefstal als “tastbare schakel van het verleden 
naar de toekomstige generaties” verdwenen en dit 
deed hem “echt verdriet”. Ook had hij zich “zorgen 
gemaakt om zijn vrouw” en vond hij “het naar dat 
hij zich niet meer helemaal veilig kon voelen in zijn 
eigen woning”. “Gevoelens van boosheid en onbe-
grip” waren dan ook nog steeds bij de vader aanwe-
zig. de zoon liet weten dat hij het moeilijk vond om 
zijn ouders zo ontredderd te zien, dat hij de eerste 
tijd na het voorval erg alert was ge weest en be-
vreesd dat het nog een keer zou gebeuren en dat hij 
daarnaast gevoelens van boosheid en frustratie had 
ervaren. de raadsman van de verdachte had zich ge-
refereerd aan het oordeel van de rechtbank wat be-
trof de immateriële schade. In het door het hof be-
vestigde vonnis was de immateriële schade “naar 
maatstaven van redelijkheid en billijkheid vastge-
steld”. de Ho ge Raad overwoog in deze zaak:

“2.4.1 Het Hof heeft kennelijk geoordeeld dat 
met betrekking tot de benadeelde par tij en tel-
kens sprake is van een aantasting in hun persoon 
‘op andere wijze’, als bedoeld in art. 6:106, aan-
hef en on der b, BW, welke aantasting het gevolg 
is van het bewezenverklaarde feit, kort gezegd 
de inbraak in de woning van de benadeelde par-
tij en en de diefstal van sieraden uit die woning 
door de verdachte. Het Hof heeft niet vastgesteld 
dat de benadeelde par tij en geestelijk letsel heb-
ben opgelopen.
2.4.2 Het oordeel dat telkens sprake is van zo een 
aantasting in de persoon ‘op andere wijze’ is on-
juist, althans on be grij pe lijk.
Voor zover het Hof heeft geoordeeld dat de aard 
en de ernst van de normschending en van de ge-
volgen daarvan voor de benadeelde par tij en, 
meebrengen dat bij de benadeelde par tij en tel-
kens sprake is van een aantasting in de persoon, 
had het op de weg van het Hof gelegen dat oor-
deel, in het bijzon der ook wat betreft die gevol-
gen van de normschending voor de benadeelde 
par tij en, te motiveren aan de hand van de door 
de benadeelde par tij en aangedragen gegevens. 
de door het Hof gegeven motivering dat de im-
materiële schade van de benadeelde par tij en 
‘voor allen naar maatstaven van redelijkheid en 
billijkheid (wordt) vastgesteld op € 275,-’ vol-
staat daartoe niet. In dat verband verdient op-
merking dat de in art. 6:106 BW bedoelde billijk-
heid de rechter een bepaalde mate van vrijheid 

geeft bij het bepalen van de hoogte van de ver-
schuldigde scha de ver goe ding, maar dat de en-
kele verwijzing naar de billijkheid niet volstaat 
ter motivering van het oordeel dat zich een van 
de hiervoor on der 2.3.2 bedoelde gevallen voor-
doet waarin grond bestaat voor vergoeding van 
immateriële schade. […].
Voor zover het oordeel van het Hof aldus moet 
worden begrepen dat de aard en de ernst van de 
normschending meebrengen dat de nadelige ge-
volgen daarvan voor de benadeelde par tij en zo 
voor de hand liggen dat een aantasting in de per-
soon met betrekking tot alle benadeelde par tij en 
kan worden aan ge no men zon der enige nadere 
vaststelling met betrekking tot de gevolgen die 
de normschending voor ieder van deze bena-
deelde par tij en heeft gehad, geeft dat oordeel 
blijk van een onjuiste rechtsopvatting, althans is 
dat oordeel niet begrijpelijk. In dat verband is 
van belang dat niet is uitgesloten dat een inbraak 
in een woning, en daarmee een inbreuk op het 
recht op eerbiediging van de pri vé sfeer, voor de 
bewoner van die woning dermate ingrijpende 
gevolgen heeft dat zij grond kan bieden voor het 
aannemen van een aantasting in de persoon, ook 
als die gevolgen niet als geestelijk letsel zijn aan 
te merken. daarvoor is dan wel vereist dat vast-
stellingen omtrent die gevolgen (kunnen) wor-
den gedaan. daarnaast ligt niet voor de hand om 
een der ge lij ke aantasting in de persoon aan te 
nemen als de nadelige gevolgen enkel bestaan in 
het verlies van een voorwerp. de om stan dig heid 
dat een voorwerp — naast zijn in geld uit te 
drukken waarde, die ingevolge art. 6:95 en 6:96 
BW als vermogensschade voor vergoeding in 
aan mer king komt — ook een ‘emotionele waar-
de’ had, volstaat in beginsel niet om te kunnen 
aannemen dat het verlies van dit voorwerp een 
aantasting in de persoon oplevert.”

24. de Ho ge Raad zegt hier — en dat moet wor-
den benadrukt — dat als het gaat om enkel het ver-
lies van een voorwerp, het niet voor de hand ligt om 
de hier bedoelde aantasting in de persoon aan te ne-
men. In lijn daarmee is het arrest van HR 16 juni 
2020, ECLI:NL:HR:2020:1035.5 de verdachte in die 
zaak was on der meer veroordeeld voor het met een 
ander plegen van brandstichting in een boot, waar-
door de boot in vlammen was opgegaan. de eigena-
resse van de boot had zich in de strafzaak gevoegd 
als benadeelde partij met een vordering van € 230 
ter zake van immateriële schade. In een bijlage bij 
het schadeopgaveformulier had zij on der het kopje 
“Psychische gevolgen” gesteld dat haar kinderen erg 
geschrokken waren van de brand en dat zij en haar 
gezin zich niet veilig voelden in hun eigen huis. Ook 
kon zij haar kinderen niet gerust alleen in huis laten, 
konden zij en haar gezin die zomer niet meer genie-
ten van een boottochtje, waardoor de kinderen erg 
verdrietig waren, deed het de familie pijn toen de 

5 Zie ook HR 27 oktober 2020, ECLI:NL:HR:2020:1642, waarin 
het ging om diefstal van twee trouwringen uit een woning.
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boot in brand stond en waren zij erg emotioneel 
toen deze werd weggesleept. Het hof wees de vor-
dering toe en overwoog in dat verband dat uit het 
on derzoek ter terechtzitting voldoende was geble-
ken dat de benadeelde partij als gevolg van het han-
delen van de verdachte rechtstreeks schade had ge-
leden, dat de verdachte tot vergoeding van die 
schade was gehouden en dat de hoogte van de ge-
vorderde schade in hoger beroep niet was betwist, 
zodat de vordering als onweersproken geheel kon 
worden toegewezen. de Ho ge Raad zag dat anders:

“4.3.1 Het hof heeft, gelet op de toewijzing van 
de vordering tot vergoeding van immateriële 
schade, kennelijk geoordeeld dat met betrekking 
tot de benadeelde partij sprake is van een aan-
tasting in de persoon ‘op andere wijze’, als be-
doeld in artikel 106, aanhef en on der b, van Boek 
6 van het Burgerlijk Wetboek (hierna: BW), wel-
ke aantasting het gevolg is van het bewezenver-
klaarde feit, kort gezegd brandstichting aan de 
boot van [betrokkene 8].
[…]
4.3.3 In zijn arrest van 28 mei 2019,  
ECLI:NL:HR:2019:793 heeft de Ho ge Raad, on der 
verwijzing naar HR 15 maart 2019,  
ECLI:NL:HR:2019:376, het volgende overwogen:
[…]6

4.3.4 Het oordeel dat sprake is van zo een aan-
tasting in de persoon ‘op andere wijze’ is, zon der 
nadere motivering, die ontbreekt, niet begrijpe-
lijk, nu het hof niets heeft vastgesteld over de 
aard en de ernst van de normschending en van 
de gevolgen daarvan voor de benadeelde. In dat 
verband verdient opmerking dat de enkele om-
stan dig heid dat de (hoogte van de) scha de ver-
goe ding in hoger beroep niet is weersproken 
niet volstaat ter motivering van het oordeel dat 
zich een van de hiervoor on der 4.3.2 bedoelde 
gevallen voordoet waarin grond bestaat voor 
vergoeding van immateriële schade (vgl. HR 15 
oktober 2019, ECLI:NL:HR:2019:1465).”

25. Ik keer terug naar de on derhavige zaak. Als 
opgemerkt is de vordering van de benadeelde partij 
voor zover betrekking hebbende op het immateriële 
gedeelte namens de verdachte betwist. Het hof 
heeft niet te min de vordering tot vergoeding van 
(ook) de immateriële schade voor toewijzing vat-
baar geacht. daarbij heeft het hof overwogen dat 
het bedrag aan immateriële schade zal worden be-
groot naar maatstaven van billijkheid en dat “uit het 
on derzoek ter terechtzitting voldoende is gebleken” 
dat de benadeelde partij als gevolg van het bewe-
zenverklaarde handelen van de verdachte recht-
streeks immateriële schade heeft geleden in de zin 
van art. 6:106, eerste lid aanhef en on der b, BW. Niet 
heeft het hof met zoveel woorden vastgesteld dat 
sprake is van geestelijk letsel in de betekenis die de 
Ho ge Raad daaraan in rov. 2.4.5 van zijn hierboven 

6 de Ho ge Raad haalt hier rov. 2.4.5 uit HR 28 mei 2019, 
ECLI:NL:HR:2019:793, NJ 2019/379, m.nt. Vellinga groten-
deels aan (zie voor die overweging randnummer 17).

aangehaalde overzichtsarrest van HR 28 mei 2019, 
ECLI:NL:HR:2019:793, NJ 2019/379, m.nt. Vellinga 
geeft. Ik ga er dan ook van uit dat het vizier van het 
hof bij zijn bestreden oordeel niet gericht stond op 
deze in rov. 2.4.5 eerst genoemde variant.
26. de vraag komt thans op of (wel) gezegd 
kan worden dat in de bedoelde overwegingen van 
het hof besloten ligt dat het hof het oog heeft op de 
tweede door de Ho ge Raad genoemde variant: de 
aard en de ernst van de normschending en de gevol-
gen daarvan brengen die aantasting mee.
27. Ik meen dat deze vraag in bevestigende zin 
kan worden beantwoord. Het hof legt nadrukkelijk 
het bewezenverklaarde handelen van de verdachte 
aan zijn bestreden oordeel ten grondslag. de aard en 
de ernst van de normschending komen in de be-
wijsvoering tot uitdrukking. Een van de verdachten 
richtte een ‘shot gun’ op [benadeelde 1], die vervol-
gens een klap in zijn nek kreeg en naar de grond 
werd gebracht, waarna zijn polsen, met zijn armen 
op de rug, met tie-wrap werden vastgemaakt, ter-
wijl ook zijn enkels met ducttape aan elkaar werden 
gebonden. Terwijl hij op de grond lag werd een pis-
tool tegen hem gehouden, het wapen in zijn mond 
geduwd, werd hij bij zijn penis gegrepen en werd 
gedreigd dat zijn penis er af werd gesneden. Hij zag 
met eigen ogen dat de mond van zijn vrouw, die op 
dat moment hoogzwanger was van hun eerste kind, 
met ducttape was dichtgeplakt en dat haar polsen 
vastzaten. Ook heeft het hof geoordeeld dat uit het 
on derzoek ter terechtzitting voldoende is gebleken 
dat de benadeelde partij als gevolg van het bewe-
zenverklaarde strafbare feit die schade heeft gele-
den, waarbij het heeft gewezen op de grote stress 
die [benadeelde 1] en zijn vrouw hebben ervaren, 
met name ook tijdens de twee laatste maanden van 
de zwangerschap, en de vele spanningen en onenig-
heid die daardoor tussen hen is ontstaan. Omdat het 
hof zo expliciet overweegt dat “uit het on derzoek 
ter terechtzitting is gebleken” etc., meen ik er hier 
op te mogen wijzen dat bij de in cassatie voorhan-
den stukken van het geding zich on der meer het 
“Verzoek tot scha de ver goe ding”, het “Schadeon-
derbouwingsformulier” van [benadeelde 1], en de 
schriftelijke slachtofferverklaring van [benadeelde 
1] bevinden, stukken die blijkens het pro ces- ver baal 
van de terechtzitting van het hof aan de verdachte 
zijn voorgehouden. Ook blijkt uit dit pro ces- ver baal 
dat in aanwezigheid van de verdachte en zijn raads-
man een me de wer ker van Slachtofferhulp Ne der-
land is gehoord en dat deze on der meer over de ge-
volgen van het delict voor [benadeelde 1] (en zijn 
vrouw) heeft verklaard. In de zojuist genoemde 
stukken valt on der meer te lezen hoe beangstigend 
en bedreigend het incident voor [benadeelde 1] is 
ge weest, dat hij dacht “dat hij het incident niet zou 
overleven op het moment dat een wapen in zijn 
mond werd gedaan en een wapen tegen zijn hoofd 
werd gezet” en dat hij zich op dat moment grote 
zorgen om zijn echtgenote en zijn ongeboren baby 
maakte en bang was dat hen iets aangedaan zou 
worden en dat door het incident veel spanningen in 
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zijn huwelijk zijn ontstaan, terwijl zij voorheen vrij-
wel nooit ruzie hadden.
28. Gezien deze stukken heeft [benadeelde 1] 
het beroep op aantasting in zijn persoon als bedoeld 
in art. 6:106, eerste lid aanhef en on der b, BW met 
voldoende concrete gegevens on der bouwd. daarte-
gen is geen noemenswaardig (specifiek) verweer 
van de kant van de verdachte gevoerd en is in ieder 
geval de juistheid van de gestelde gevolgen niet be-
twist.7 Het hof kon derhalve uitgaan van de juistheid 
van die feiten (rov. 2.8.3 van het meergenoemde 
overzichtsarrest van de Ho ge Raad; zie randnum-
mer 17).
29. Ook als het bereik van het middel groter 
moet worden geacht dan ik in randnummer 15 heb 
aan ge no men, is ’s hofs toewijzing van de vordering 
van de benadeelde partij met betrekking tot de im-
materiële schade naar mijn inzicht voldoende ge-
motiveerd. Tot een nadere motivering was het hof 
niet gehouden. En ook in dit geval kan worden ge-
concludeerd dat het hof niet op ontoereikend gemo-
tiveerde gronden is voorbijgegaan aan het desbe-
tref fen de verweer van de verdediging en dat het hof 
evenmin de scha de ver goe dings maat re gel op ontoe-
reikend gemotiveerde gronden heeft opgelegd.
30. Overigens lijkt mij dit geval een typisch 
voorbeeld van de derde door de Ho ge Raad in rov. 
2.4.5 van het overzichtsarrest genoemde variant: de 
aard en de ernst van de normschending brengen 
mee dat de relevante nadelige gevolgen daarvan zo 
voor de hand liggen dat de bedoelde aantasting kan 
worden aan ge no men.
31. Het middel faalt hoe dan ook in beide on-
der de len.

Ho ge Raad:

2 Be oor de ling van het eerste cassatiemiddel
2.1 Het cassatiemiddel klaagt over de toewij-
zing door het hof van de vordering van de benadeel-
de partij [benadeelde 1] en de oplegging van de 
scha de ver goe dings maat re gel, in het bijzon der wat 
betreft het oordeel van het hof dat de benadeelde 
partij recht heeft op vergoeding van immateriële 
schade.
2.2 Ten laste van de verdachte is bewezenver-
klaard dat:

“hij op 9 oktober 2014 te [plaats], tezamen en in 
vereniging met anderen, met het oogmerk van 
we der rech te lij ke toe-eigening heeft weggeno-
men uit een woning aan de [a-straat 1]

7 Meer dan dat de vordering geen melding zou maken van 
welk deel van het gevorderde bedrag bij het psychisch letsel 
en welk deel bij het fysieke letsel hoort, en dat om die reden 
een gedegen on derbouwing ontbreekt, is door de verdediging 
niet aangevoerd. Bo vendien is het aangevoerde niet juist. In 
het “Verzoek tot scha de ver goe ding” wordt een duidelijk on-
der scheid gemaakt tussen de materiële en de immateriële 
schade die zou zijn geleden door de benadeelde partij [bena-
deelde 1] en dit is ook zo door het hof verstaan (zie randnum-
mer 7).

- mobiele telefoons (merk Apple iPhone) 
en opladers en
- een geldbedrag van 4.000 euro en
- een dameshorloge (merk Michael Kors)
toebe ho ren de aan [benadeelde 1] en/of [bena-
deelde 2], welke diefstal werd voorafgegaan en 
vergezeld van geweld en bedreiging met geweld 
tegen [benadeelde 1] en [benadeelde 2], ge-
pleegd met het oogmerk om die diefstal voor te 
bereiden en gemakkelijk te maken,
welk geweld en welke bedreiging met geweld 
hierin bestonden dat verdachte en zijn mededa-
ders
- zich wederrechtelijk de toegang tot de 
woning van [benadeelde 1] en [benadeelde 2] 
hebben verschaft en
- [benadeelde 1] de woning in hebben 
geduwd en tegen de grond hebben geduwd en 
zijn polsen met tie-wraps hebben vastgebonden 
en zijn enkels met ducttape hebben vastgebon-
den en
- een klap in zijn nek hebben gegeven en
- een pistool op hem hebben gericht en 
tegen het hoofd hebben gehouden en
- hebben geroepen: ‘Geld, goud! waar is 
het?’ en ‘Blijf liggen’ en
- hem bij de penis hebben gegrepen en 
hebben geroepen: ‘We gaan hem eraf snijden, 
we gaan hem eraf snijden’ en
- een pistool in de mond van [benadeelde 
1] hebben geduwd en
- de polsen van [benadeelde 2] met tie-
wraps hebben vastgebonden en haar mond met 
ducttape hebben vastgeplakt.”

2.3.1  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 1] met bijlagen. dit formulier houdt on der 
meer in:

“4B Immateriële schade (smartengeld)
Zie schadeon derbouwingsformulier (bijlage 1 
t/m 10) en schriftelijke slachtofferverklaring”.

2.3.2  Het bij het schadeformulier als bijlage 1 ge-
voegde schadeon derbouwingsformulier houdt on-
der meer het volgende in:

“Immateriële schade
(…)
Psychische gevolgen
Het incident is zeer beangstigend en bedreigend 
ge weest voor benadeelde. Benadeelde had in 
eerste instantie niet door dat het om een overval 
ging. Hij voelde dat het fout zat op het moment 
dat verdachte en betrokkenen zijn woning bin-
nenkwamen. Hij voelde zich hulpeloos op het 
moment dat hij de deur niet kon dichthouden en 
hij schrok toen er een vuurwapen op hem ge-
richt werd. Benadeelde dacht dat hij het incident 
niet zou overleven op het moment dat een wa-
pen in zijn mond werd gedaan en een wapen te-
gen zijn hoofd werd gezet.
Benadeelde maakte zich grote zorgen om zijn 
echtgenote en zijn ongeboren baby en hij was 
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bang dat hen iets aangedaan zou worden. Hij 
voelde zich machteloos, omdat hij ze niet kon 
beschermen. daarnaast is het incident erg ver-
nederend ge weest voor benadeelde, omdat hij 
bij zijn geslachtsdeel is gegrepen.
Benadeelde en zijn echtgenote hadden voor het 
incident een tweeweekse vakantie naar Marok-
ko geboekt. de echtgenote van benadeelde heeft 
besloten haar vakantie te annuleren. Benadeelde 
is wel gegaan, echter heeft hij niet kunnen ge-
nieten van zijn vakantie. Hij vond het moeilijk 
om zijn echtgenote achter te laten, maar hij wil-
de ook de tijd nemen om het incident te kunnen 
verwerken.
Benadeelde heeft tot op heden het incident nog 
niet kunnen verwerken. Zijn leven is op slag ver-
anderd. door het incident zijn er veel spannin-
gen in zijn huwelijk ontstaan, terwijl zij voor-
heen vrijwel nooit ruzie hadden. de levens van 
benadeelde en zijn echtgenote lopen door elkaar 
heen en de sfeer in huis is veranderd. Wan neer 
zijn echtgenote ’s nachts een geluid hoort, 
schrikt zij wakker waardoor benadeelde ook 
wakker schrikt. Voorgaande werkt op elkaar 
door, waardoor benadeelde geïrriteerd raakt en 
zij onenigheid krijgen.
Later is geconstateerd dat benadeelde lijdt aan 
slaapapneu. Er zijn diverse on derzoeken bij het 
ziekenhuis ge weest, waaruit bleek dat benadeel-
de ’s nachts plotseling stopt met ademhalen. Be-
nadeelde heeft hier een CPAP-apparatuur voor 
gekregen en het gaat inmiddels beter. Hij wordt 
echter nog steeds regelmatig wakker in de nacht. 
Hierdoor gaat het opstarten erg moeizaam voor 
benadeelde en is hij in de ochtend uitgeput. Be-
nadeelde slaapt op de bank om zijn vrouw zo-
veel mogelijk te ontlasten.
doordat benadeelde weinig slaap krijgt, is hij de 
volgende dag gestrest. daarnaast kan hij regel-
matig niet weg voor zijn werk, omdat zijn echt-
genote angstig is om alleen thuis te zijn. In het 
begin moest benadeelde van zijn echtgenote in 
de winter rond 17.00 uur thuis zijn, waardoor hij 
zijn werkzaamheden als zelfstandig garagehou-
der niet volledig kon uitvoeren. Wan neer bena-
deelde in de avond een klant had, belde de echt-
genote van benadeelde haar broer, zodat zij niet 
alleen thuis hoefde te zijn.
Het incident heeft dan ook grote impact gehad 
op de fi nan ci ë le si tu a tie van het gezin. door het 
voorval heeft benadeelde de zaak een tijdje 
moeten sluiten en veel klanten moeten afbellen. 
Hierdoor heeft het gezin inkomsten misgelopen 
en vervolgens een huurachterstand gekregen. 
Het heeft benadeelde veel moeite gekost om het 
hoofd boven water te houden en het incident 
heeft nog steeds een nasleep voor het be drijf van 
benadeelde, hetgeen hij erg vervelend vindt en 
verdachte kwalijk neemt. Benadeelde heeft mo-
menteel nog veel schulden (zie bijlage 8).
Het gevoel van onveiligheid is sterk aanwezig bij 
benadeelde. Hij is tot op de heden alert en hij 

heeft regelmatig een onrustig gevoel. Benadeel-
de kijkt om zich heen wan neer hij op straat loopt 
en hij is bang om verdachte of betrokkenen te-
gen te komen. Benadeelde voelde zich erg onvei-
lig in de woning waar het incident heeft plaats-
gevonden en hij is dan ook inmiddels verhuisd. 
Hij had de hoop dat hij dan minder geconfron-
teerd zou worden met het incident. Echter, be-
nadeelde voelt zich tot op heden onveilig in zijn 
woning en hij vindt het jammer dat de plek wat 
bij uitstek een veilige plek zou moeten zijn, niet 
meer veilig voor hem voelt.
Benadeelde vindt het jammer dat de fo to’s en 
filmpjes die op de telefoons stonden die zijn 
weggenomen, verloren zijn. Er stonden fo to’s op 
van de zwangerschap, welke hij graag nog had 
willen terugzien. Benadeelde begrijpt niet dat ie-
mand tot zo iets in staat is en hij vindt het harte-
loos wat verdachten hem en zijn gezin hebben 
aangedaan.
Voor een nadere omschrijving van de psychische 
gevolgen wordt tevens verwezen naar bijge-
voegde schriftelijke slachtofferverklaring (zie 
bijlage 9).”

2.3.3  de bijgevoegde schriftelijke slachtofferver-
klaring houdt voorts het volgende in:

“Ik wil u allen hier vandaag aanwezig vertellen 
wat de woningoverval met ons heeft gedaan.
Ons huis, onze veiligste plek bij uitstek. Althans 
dat was het. door wat de verdachte en zijn part-
ners in crime hebben gedaan, is dat nu verleden 
tijd. de plek waar je je altijd kon terugtrekken na 
een dag hard werken. Het gevoel van veiligheid 
is voor altijd verdwenen.
dat er mensen zijn die geen besef hebben van 
wat ze allemaal hebben aangericht, is niet te be-
schrijven. Mijn liefdevolle vrouw die altijd voor 
mij klaarstond, is niet meer de vrouw die ze ooit 
was. En het besef dat ik niet meer de oude ben, 
vreet elke dag aan mij. Slapeloze nachten waarin 
ik rechtop in bed zit door het minste of geringste 
geluid om vervolgens uitgeput wakker worden.
Wat een leuke perio de had moeten zijn vanwege 
de zwangerschap is veranderd in een helse 
perio de van onzekerheid. We wisten niet of mijn 
vrouw de zwangerschap zou voltooien vanwege 
alle stress. dat was echt heel zwaar.
lk heb een aantal maanden niet kunnen werken. 
de gedachte dat mijn vrouw alleen thuis was, 
kon ik mentaal niet aan.
de relatie tussen mij en mijn vrouw is zwaar 
verstoord vanwege de stress die de woningover-
val met zich mee heeft gebracht. de zware ruzies 
die we na die tijd hebben gehad zijn niet op 
twee handen te tellen.
Ook waren perio des van teruggetrokkenheid da-
gelijkse kost, omdat ik geen prater ben. Mensen 
zien mij als een sterke man, maar als ik aan die 
avond terugdenk, herbeleef ik alles en komt het 
besef dat het ook heel anders had kunnen aflo-
pen. Hoe kunnen deze beesten dit ons aandoen?
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Ik hoop dat het besef bij de verdachte doordringt 
dat wat hij ons heeft aangedaan, hij dit ook niet 
voor zijn moeder of zijn zusje(s) wenst.”

2.4.1  Het hof heeft de verdachte veroordeeld tot 
betaling van € 7.000 ter zake van immateriële scha-
de aan de benadeelde partij [benadeelde 1]. Het 
heeft daartoe het volgende overwogen:

“de benadeelde partij heeft zich in eerste aanleg 
in het strafproces gevoegd met een vordering tot 
scha de ver goe ding. deze bedraagt € 11.689,90, 
bestaande uit € 4.689,90 aan materiële schade 
en € 7.000,00 aan immateriële schade, te ver-
meerderen met de wettelijke rente en met op-
legging van de maat re gel van artikel 36f Sr. 
daarnaast is een bedrag van € 1.000,00 aan pro-
ceskosten gevorderd.
de vordering is bij het vonnis waarvan beroep 
toegewezen tot een bedrag van € 6.069,95, be-
staande uit € 69,95 aan materiële schade en 
€ 6.000,00 aan immateriële schade, vermeer-
derd met de wettelijke rente en met oplegging 
van de maat re gel van artikel 36f Sr. de verdachte 
is veroordeeld in de proceskosten van de bena-
deelde partij tot een bedrag van € 500,00.
de benadeelde partij heeft zich in hoger beroep 
opnieuw gevoegd voor het bedrag van de oor-
spronkelijke vordering. de raadsman van de ver-
dachte heeft de vordering betwist en gesteld dat:
(…)
(d) de gevorderde immateriële schade 
dient te worden gematigd
(…)
Ten aanzien van de betwiste posten overweegt 
het hof als volgt.
(…)
(d) Het bedrag aan immateriële schade zal 
worden begroot naar maatstaven van billijkheid.
(…)
Uit het on derzoek ter terechtzitting is voldoende 
gebleken dat de benadeelde partij als gevolg van 
het bewezen verklaarde handelen van de ver-
dachte rechtstreeks immateriële schade heeft 
geleden in de zin van artikel 6:106, eerste lid 
aanhef en on der b, van het Burgerlijk Wetboek.
[benadeelde 1] heeft on der meer gesteld dat als 
gevolg van het door de verdachte en diens me-
dedaders gepleegde strafbare feit hij en zijn 
vrouw grote stress hebben ervaren, met name 
ook in de 2 laatste maanden van de zwanger-
schap, waardoor tussen hen veel spanningen en 
onenigheid zijn ontstaan.
Het hof begroot de omvang van de immateriële 
schade naar maatstaven van billijkheid op 
€ 7.000,00. de verdachte is tot vergoeding van 
die schade gehouden zodat de vordering ook 
voor dat deel zal worden toegewezen.
(…)
Het hof zal de maat re gel van artikel 36f Sr opleg-
gen op de hierna te noemen wijze om te bevor-
deren dat de schade door de verdachte wordt 
vergoed.”

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

“Oplegging van straf
(…)
de verdachte heeft samen met zijn mededaders 
een gewapende overval gepleegd in een woning. 
Zij zijn ’s avonds met vier mannen de woning 
binnengedrongen, waar een man en diens vrien-
din aanwezig waren. dat zij zich geconfronteerd 
zagen met de duidelijk zichtbare zwangere 
vriendin heeft hen niet weerhouden van het toe-
passen van ingrijpend geweld op haar en haar 
vriend. de slachtoffers zijn door de verdachte en 
zijn mededaders vastgebonden aan handen en/
of voeten, hun monden zijn vastgeplakt met 
ducttape en zij zijn beiden met een vuurwapen 
bedreigd. de verdachte en zijn mededaders heb-
ben het mannelijke slachtoffer een klap in zijn 
nek gegeven en gedreigd zijn penis eraf te zullen 
snijden. daarnaast hebben de verdachte en zijn 
mededaders geld, telefoons en een horloge van 
de slachtoffers weggenomen.
door aldus te handelen heeft de verdachte op in-
timiderende wijze een zeer ernstige inbreuk ge-
maakt op de persoonlijke levenssfeer van de 
slachtoffers, temeer omdat een woning bij uit-
stek de plaats is waar mensen zich veilig moeten 
kunnen voelen. dit blijkt ook uit de slachtoffer-
verklaringen van de slachtoffers, waarin zij de 
gevolgen die de overval voor hen heeft gehad 
hebben beschreven.”

2.5 Het hof heeft kennelijk geoordeeld dat met 
betrekking tot de benadeelde partij [benadeelde 1] 
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 bewe-
zenverklaarde feit, kort gezegd het medeplegen van 
diefstal met geweld uit een woning. Het hof heeft 
niet vastgesteld dat de benadeelde partij geestelijk 
letsel heeft opgelopen.
2.6 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.”

2.7 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 volgen-
de 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 
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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 relevante 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.”

2.8.1  Het uitgangspunt van het cassatiemiddel 
dat het hof de aantasting in de persoon van [bena-
deelde 1], mede heeft gebaseerd op stress die zijn 
echtgenote heeft ervaren, berust op een onjuiste le-
zing van de overwegingen van het hof. Het cassatie-
middel mist in zoverre dan ook fei te lij ke grondslag.
2.8.2  Het hof heeft bewezenverklaard dat [bena-
deelde 1] en zijn vriendin door de verdachte en zijn 
mededaders in hun woning zijn overvallen, terwijl 
uit de hiervoor weergegeven overwegingen van het 
hof on der meer volgt dat de slachtoffers zijn vastge-
bonden, hun monden zijn vastgeplakt en zij beiden 
met een vuurwapen zijn bedreigd, terwijl [bena-
deelde 1] een klap in zijn nek heeft gekregen en is 
bedreigd met het afsnijden van zijn penis. Het hof 
heeft mede op grond hiervan geoordeeld dat op in-
timiderende wijze een zeer ernstige inbreuk is ge-
maakt op de persoonlijke levenssfeer van [bena-
deelde 1] en dat daardoor sprake is van een 
aantasting in de persoon op andere wijze als be-
doeld in artikel 6:106, aanhef en on der b, BW. dit 
oordeel is niet on be grij pe lijk en toereikend gemoti-
veerd. Ook voor zover het cassatiemiddel hierover 
beoogt te klagen, faalt het.

(…)

6 Beslissing
de Ho ge Raad:
- vernietigt de uitspraak van het hof, maar uitslui-
tend wat betreft de duur van de opgelegde gevange-
nisstraf en voor zover bij de scha de ver goe dings maat-
re gel ten behoeve van de in het arrest genoemde 
slachtoffers telkens vervangende hechtenis is toe ge-
past;
- vermindert de duur van deze gevangenisstraf in 
die zin dat deze vier jaren en negen maanden be-
loopt;

- bepaalt dat ten aanzien van de scha de ver goe-
dings maat re gel ten behoeve van de in het arrest ge-
noemde slachtoffers met toepassing van artikel 
6:4:20 van het Wetboek van Straf vor de ring telkens 
gijzeling van gelijke duur kan worden toe ge past;
- verwerpt het beroep voor het overige.

Noot

 Aantasting in de persoon van de 
benadeelde partij

1. deze vier arresten gaan over vorderingen 
van benadeelde par tij en ter zake van vergoeding 
van ander nadeel dan vermogensschade wegens 
aantasting in de persoon ‘op andere wijze’ als be-
doeld in art. 6:106 on der b (slot) BW. de aanleiding 
voor deze ge za men lij ke noot is de toenemende 
mate waarin in het strafproces door benadeelde 
par tij en smartengeld wordt gevorderd, ook in geval-
len waarin geen sprake is van lichamelijk of geeste-
lijk letsel. In HR 15 maart 2019, NJ 2019/162, m.nt. 
S.d. Lin denbergh (EBI) heeft de Ho ge Raad het daar-
voor geldende criterium geformuleerd en in HR 28 
mei 2019, NJ 2019/379, m.nt. W.H. Vellinga (over-
zichtsarrest) heeft hij de toepasselijkheid daarvan op 
vorderingen van benadeelde par tij en in het straf-
proces bevestigd. Het in het EBI-arrest geformuleer-
de criterium laat de feitenrechter evenwel nogal wat 
ruimte. de on derhavige arresten illustreren ener-
zijds die ruimte, maar anderzijds ook de wijze waar-
op de Ho ge Raad het gebruik daarvan nauwlettend 
controleert. In deze noot schets ik kort de grondsla-
gen voor aanspraken op smartengeld (nr. 2), werk ik 
de aantasting in de persoon ‘op andere wijze’ iets 
nader uit (nr. 3 e.v.), bespreek ik kort de oordelen 
van de Ho ge Raad in de hiervoor afgedrukte arres-
ten (nr. 6 e.v.) en ga ik in op de wijze van vaststelling 
van de omvang van de vergoeding (nr. 13 e.v.) en op 
de hoogte van in deze categorie toegewezen bedra-
gen (nr. 15). Ik rond af met een conclusie (nr. 16).

 Wan neer smartengeld?
2. Uitgangspunt van de wet is dat alleen een 
aanspraak op vergoeding van ander nadeel dan ver-
mogensschade bestaat wan neer de wet die met zo-
veel woorden biedt (art. 6:95 lid 1 BW). Afgezien van 
enkele bijzon dere wetsbepalingen — waar on der 
sinds 1 ja nu a ri 2019 ook art. 6:107 lid 1 on der b BW 
en 6:108 lid 3 BW die een recht op smartengeld voor 
naasten en nabestaanden bieden — somt art. 6:106 
BW daartoe lim ita tief de gevallen op waarin een der-
ge lij ke aanspraak bestaat. In art. 6:106 BW wordt 
niet aangeduid om welk nadeel het gaat, maar zijn 
als het ware toegangspoorten geformuleerd naar 
een recht op smartengeld. dat gebeurt tegen de ach-
tergrond van de gedachte dat een der ge lij ke aan-
spraak alleen in ernstige gevallen gerechtvaardigd is 
(Toelichting op vraagpunt 11 en MvA II, Parl. Gesch. 
Boek 6 BW, p. 371 resp. 372). de categorieën van ge-
vallen waarin een aanspraak op smartengeld be-
staat, zijn van verschillende snit: soms ligt de nadruk 
op de verwerpelijke intentie van de laedens (art. 
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6:106 on der a BW: oogmerk om zo da nig nadeel toe 
te brengen), soms op het gevolg (art. 6:106 on der b 
BW: lichamelijk letsel), en soms op de handeling en 
het daardoor geschonden belang (art. 6:106 on der b 
en c BW: schending van eer en goede naam). Aantas-
ting in de persoon ‘op andere wijze’ kan in het ver-
lengde van de in de wet genoemde categorieën per-
soonsaantastingen worden gezien: naast lichamelijk 
letsel geeft ook geestelijk letsel een aanspraak op 
smartengeld, en naast schending van eer en goede 
naam door belediging kunnen ook ernstige norm-
schendingen die leiden tot aantasting van andere 
persoonsbelangen een aanspraak op smartengeld 
rechtvaardigen.

 ‘Op andere wijze in persoon aangetast’
3. de Ho ge Raad heeft de categorie aantasting 
in de persoon ‘op andere wijze’ nader uitgewerkt: 
daaron der valt in ieder geval naar objectieve maat-
staven vast te stellen geestelijk letsel, ‘maar 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 daar-
van voor de benadeelde, meebrengen dat van de in 
art. 6:106, aanhef en on der b, BW bedoelde aantas-
ting in zijn persoon ‘op andere wijze’ sprake is’ (curs. 
annotator), aldus HR 28 mei 2019, NJ 2019/379, 
m.nt. W.H. Vellinga (overzichtsarrest), r.o. 2.4.5. Hoe-
wel de Ho ge Raad in HR 15 maart 2019, NJ 2019/162, 
m.nt. S.d. Lin denbergh (EBI) nog sprak van ‘daar - 
naast kan’ (d.w.z. naast geestelijk letsel), hetgeen 
duidt op een volwaardige nevenschikking, suggere-
ren de woorden ‘is niet uitgesloten dat’ in het over-
zichtsarrest dat het hier eigenlijk gaat om een uit-
zon de ringscategorie. dat de toegang daartoe be - 
perkt is, impliceerde het EBI-arrest overigens ook al: 
niet de enkele schending van een fundamenteel 
recht kwalificeert als zo da nig, en ook de langdurige 
extra vrijheidsbeperking die in dat arrest aan de 
orde was kennelijk niet. dit sluit aan bij het lim ita-
tie ve stelsel van art. 6:95 lid 1 BW en ook bij hetgeen 
in bij voor beeld Enge land en duitsland op dit punt 
geldt (zie mijn noot on der het EBI-arrest on der 12).
4. dat deze categorie aantasting in de per-
soon ‘op andere wijze’ bui ten gevallen van geestelijk 
letsel beperkt is, neemt niet weg dat zij wel invul-
ling, en juist vanwege haar open karakter ook aan-
wij zin gen daarvoor behoeft. Zoals hiervoor is geci-
teerd bestaat deze categorie uit twee componenten: 
(1) de aard en ernst van de normschending en (2) de 
aard en ernst van de nadelige gevolgen daarvan 
voor de benadeelde. Voorts zegt de Ho ge Raad 
(overzichtsarrest, r.o. 2.4.5): “In zo een geval zal dege-
ne die zich hierop beroept de aantasting in zijn per-
soon 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 relevante nadelige gevolgen daarvan voor de 
benadeelde zo voor de hand liggen, dat een aantas-
ting in de persoon kan worden aan ge no men.” Mij 
lijkt deze overweging niet helemaal scherp, want 
volgens mij moet degene die zich op deze categorie 

beroept in ieder geval steeds de aard en ernst van de 
normschending met concrete gegevens on derbou-
wen, omdat dit in de subcategorie ‘aantasting in de 
persoon op andere wijze bui ten geestelijk letsel’ 
zelfstandig on der deel uitmaakt van de vereisten 
voor het aannemen van een der ge lij ke persoons-
aantasting. doorgaans zal hij tevens de aard en ernst 
van de gevolgen moeten on derbouwen. dat is alleen 
niet nodig wan neer die genoegzaam uit de aard en 
ernst van de normschending voortvloeien.
5. Nu zou men kunnen menen dat straf rech-
te lijke delicten in het algemeen, en misdrijven in het 
bijzon der, naar hun aard ernstige normschendingen 
inhouden en dat daarom al snel uit de aard en ernst 
van de normschending voortvloeit dat sprake is van 
een aantasting van de persoon ‘op andere wijze’. die 
gedachte miskent evenwel niet alleen het uit zon de-
ringskarakter van de categorie, maar ook dat het 
wel telkens moet gaan om een aantasting in de per-
soon: er moeten ook op ernstige wijze en in forse 
mate (fundamentele) persoonsbelangen zijn ge-
schonden. dat betekent dat ook bij naar hun aard 
ernstige normschendingen in beginsel in ogen-
schouw moet worden genomen wat daarvan in het 
concrete geval de gevolgen voor de persoon in 
kwestie zijn ge weest.

 Ho ge Raad controleert
6. Met de hiervoor geformuleerde richt snoe-
ren in het achterhoofd kan worden bezien hoe de 
Ho ge Raad in de hier te bespreken arresten de 
hofuitspraken controleert. Ik loop daartoe de uit-
spraken kort langs.
7. In NJ 2021/65 (concl. A-G Spronken; ver-
dachte is opzettelijk behulpzaam ge weest bij nach-
telijke brandstichting in naast woning geparkeerde 
auto terwijl gezin thuis was; € 525 smartengeld ge-
vorderd en toegewezen) oordeelt de Ho ge Raad dat 
zon der nadere motivering niet begrijpelijk is dat 
sprake is van aantasting in de persoon op andere 
wijze, omdat het hof niets heeft vastgesteld over de 
aard en ernst van de normschending en van de ge-
volgen daarvan voor de benadeelde. Voorts oordeelt 
hij dat de enkele om stan dig heid dat het toegelichte 
verzoek tot scha de ver goe ding in hoger beroep niet 
is weersproken, niet volstaat ter motivering van het 
oordeel dat zich een van de gevallen voordoet waar-
in grond bestaat voor vergoeding van immateriële 
schade. dat sluit aan bij de in het overzichtsarrest ge-
formuleerde uitgangspunten. daar (r.o. 2.8.3) over-
woog de Ho ge Raad: “In het geval de verdachte de 
vordering van de benadeelde partij niet (gemoti-
veerd) betwist, zal de rechter uitgaan van de juist-
heid van de daaraan ten grondslag gelegde feiten 
(vgl. art. 149 Rv) en zal de vordering in de regel wor-
den toegewezen, tenzij de vordering on recht ma tig 
of ongegrond voorkomt of zich het (…) geval voor-
doet waarin de rechter door de beperkingen van het 
strafproces niet verzekerd acht dat beide par tij en in 
voldoende mate in de gelegenheid zijn ge weest hun 
stellingen en on derbouwingen met betrekking tot 
de toewijsbaarheid genoegzaam naar voren te bren-
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gen. In laatstgenoemd geval ligt het in de rede dat de 
benadeelde partij niet-ontvankelijk is en zij haar 
vordering bij de burgerlijke rechter kan aanbren-
gen.” de bewoordingen ‘on recht ma tig of ongegrond 
voorkomt’ (vgl. art. 139 Rv, dat gaat over verstekver-
lening) en ‘niet verzekerd acht’ zouden de indruk 
kunnen wekken dat voor afwijzing of niet-ontvan-
kelijkverklaring sprake zou moeten zijn van ‘con tra- 
in di ca ties’ voor toewijzing. de overweging in het 
on derhavige arrest brengt evenwel tot uitdrukking 
dat ten aanzien van het aannemen van een grond-
slag voor het bestaan van een aanspraak op smar-
tengeld in het strafproces in ieder geval een toets 
moet worden uitgevoerd die positief moet uitpak-
ken. Ook de motivering dat ‘vergoeding van imma-
teriële schade…billijk voor(komt)’ volstaat daartoe 
niet (aldus reeds HR 15 oktober 2019,  
ECLI:NL:HR:2019:1465, NJ 2019/468, m.nt. W.H. 
Vellinga). deze uitspraak ligt tegen de achtergrond 
van het hiervoor geschetste kader zon der meer voor 
de hand: eerst moet aan de hand van de vastgestel-
de feiten worden geoordeeld en gemotiveerd dat 
sprake is van aantasting in de persoon op andere 
wijze, pas daarna komt het billijkheidsoordeel over 
de omvang van de vergoeding aan de orde (zie over 
dat laatste hierna on der 13).
8. In NJ 2021/66 (concl. A-G Keulen; stelsel-
matige belaging en beschuldiging door ex-vriendin 
gedurende meer dan een jaar en plaatsing van 
(seks- en homo)advertenties op internet; € 2.250 
gevorderd, € 1.500 toegewezen) oordeelt de Ho ge 
Raad dat in het oordeel van het hof besloten ligt dat 
de aard en ernst van de normschending en de gevol-
gen daarvan voor de benadeelde meebrengen dat 
van aantasting in de persoon ‘op andere wijze’ spra-
ke is. de Ho ge Raad acht dat oordeel niet on be grij-
pe lijk, gelet op de door het hof in aan mer king geno-
men om stan dig he den, die on der meer inhouden 
dat sprake is van langdurige en intensieve belaging 
die heeft geleid tot een ernstige aantasting van de 
persoonlijke levenssfeer en de persoonlijke vrijheid 
van de benadeelde partij waardoor deze imagoscha-
de heeft ervaren, so ci a le contacten heeft moeten be-
eindigen en zijn vertrouwen in anderen heeft verlo-
ren. Opmerkelijk aan deze uitspraak is dat de Ho ge 
Raad in het hof oor deel veel meer leest dan erin 
stond: de motivering van het hof (te lezen in r.o. 
2.2.8 van het arrest van de Ho ge Raad) was uiterst 
beknopt en hield in essentie niet meer in dan de 
vaststelling dat de benadeelde partij ‘psychisch 
heeft geleden’ en dat de vordering zich ‘naar maat-
staven van billijkheid’ leent voor toewijzing tot een 
bepaald bedrag. die motivering voldoet niet aan de 
eisen waaraan in NJ 2021/65 door de Ho ge Raad 
werd getoetst. de ruimhartige benadering van de 
Ho ge Raad (‘in de overwegingen van het hof ligt als 
zijn oordeel besloten’) laat zich niet te min verklaren 
en rechtvaardigen door de feiten in deze zaak en 
door de verwijzing door het hof naar de slachtoffer-
verklaring: daaruit bleek genoegzaam dat hier spra-
ke was van — in weerwil van een gedragsaanwijzing 
— zeer indringende en langdurige belaging en bele-

diging (aard en ernst normschending) en dat de be-
nadeelde partij daarvan ernstig last had gehad (aard 
en ernst van de gevolgen). de conclusie van A-G 
Keulen wijst er overigens — wat mij betreft terecht 
— op dat in dit geval de toewijzing van smartengeld 
ook had kunnen worden gegrond op ‘oogmerk’ en 
‘aantasting eer of goede naam’. Ik merk daarbij op 
dat voor toewijzing van smartengeld slechts hoeft te 
zijn voldaan aan de voor één van de in art. 6:106 BW 
genoemde toegangspoorten geldende eisen. Bij de 
vaststelling van de omvang van de vergoeding kun-
nen vervolgens alle gedragingen en gevolgen in aan-
mer king worden genomen (zie nader on der 13). Iets 
anders is dat vorderingen op grond van art. 6:106 
BW kunnen cumuleren met smartengeldvorderin-
gen op grond van art. 6:107 lid 1 BW en 6:108 lid 3 
BW indien de gekwetste (art. 6:106) tevens naaste 
(art. 6:107) of nabestaande (art. 6:108) is en uit dien 
hoofde tevens aanspraak kan maken op vergoeding 
van ‘affectieschade’. denk aan de gevallen van zoge-
naamde ‘shockschade’, waarin de geschrokkene 
aanspraak kan hebben op smartengeld wegens 
geestelijk letsel door confrontatie met (de directe 
gevolgen van) een misdrijf waardoor een naaste 
ernstig en blijvend is verwond of is komen te over-
lijden.
9. In NJ 2021/67 (concl. A-G Spronken; be-
schieten woning; € 1.758 smartengeld gevorderd 
t.b.v. jongste dochter die zelf niet in de woning aan-
wezig was) acht de Ho ge Raad het oordeel van het 
hof dat tussen de poging tot doodslag en de schade 
van de benadeelde partij voldoende verband be-
staat, niet zon der meer begrijpelijk. “daarbij neemt 
de Ho ge Raad in aan mer king dat uit de vaststellin-
gen van het hof niet zon der meer volgt dat de bena-
deelde partij een van de in de bewezenverklaring 
genoemde kinderen is en ook overigens niet blijkt 
waar zij was op het moment van de schietpartij en 
op welke wijze zij daarmee — al dan niet recht-
streeks — is geconfronteerd.” dat oordeel gaat niet 
over de vraag of is voldaan aan de vereisten voor 
‘aantasting in de persoon’, maar over de voorvraag 
of de benadeelde in kwestie ‘rechtstreeks schade 
heeft geleden’ in de zin van art. 361 lid 2 on der b Sv, 
en raakt dus de ont van ke lijk heid. Zie over dit enigs-
zins diffuse criterium on der meer HR 18 december 
2018, NJ 2019/378, m.nt. S.d. Lin denbergh, alsmede 
r.o. 2.3.1 en 2.3.2 van het overzichtsarrest, waarin de 
Ho ge Raad toepassing ervan met aan hem voorge-
legde gevallen illustreert. Na bevestigende be ant-
woor ding van de ont van ke lijk heidsvraag zou aan de 
orde kunnen komen of de benadeelde partij een 
aanspraak op smartengeld toekomt wegens aantas-
ting in de persoon door bedreiging of door confron-
tatie met een schokkende gebeurtenis. Voor het sla-
gen daarvan is ten minste nodig dat vaststaat dat de 
persoon in kwestie concreet is bedreigd, dan wel dat 
zij naar de maatstaven van het Taxibusarrest (HR 22 
februari 2002, NJ 2002/240, m.nt. J.B.M. Vranken) is 
geconfronteerd met de gevolgen van een schokken-
de gebeurtenis. In dat laatste geval is dan bovendien 
nodig dat sprake is van naar objectieve maatstaven 
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vastgesteld geestelijk letsel. de zaak doet overigens 
denken (A-G Spronken merkt dat ook op on der 3.15 
van de conclusie) aan de zaak van de Groninger ou-
dejaarsrellen (HR 9 juli 2004, NJ 2005/391, m.nt. 
J.B.M. Vranken), waarin de vordering van de zoon, 
die tijdens de belaging van de ouderlijke woning 
niet thuis was, werd afgewezen.
10. In NJ 2021/68 (concl. A-G Hofstee; inbraak, 
vrijheidsontneming en grove bedreiging met vuur-
wapen; € 7.000 smartengeld gevorderd en toegewe-
zen) herhaalt de Ho ge Raad de door het hof gebezig-
de motivering, die bestond uit een beschrijving van 
de wijze van bedreiging en een kwalificatie daarvan 
als zeer ernstige inbreuk op de persoonlijke levens-
sfeer, en oordeelt hij die niet on be grij pe lijk en toe-
reikend. Ook dat oordeel is wat mij betreft alleszins 
te volgen. Het is een voorbeeld van een geval waarin 
uit de aard en ernst van de normschending, die door 
het hof met feiten was geadstrueerd, genoegzaam 
blijkt dat daaruit voor de persoon in kwestie ernsti-
ge gevolgen voortvloeien.
11. Wat leren deze uitspraken nu over de in-
vulling van de categorie aantasting van de persoon 
‘op andere wijze’ in de variant ‘aard en ernst van de 
normschending en van de gevolgen daarvan’? In de 
eerste plaats dat op dit punt van de rechter een seri-
euze toetsing wordt verwacht. de strafrechter mag 
niet volstaan met de motivering dat de vordering 
niet is weersproken en/of dat aannemelijk is dat im-
materiële schade is geleden en/of dat een vergoe-
ding daarvan hem billijk voorkomt. de aard van de 
rechtsvraag (bestaat, gegeven het gesloten stelsel 
van art. 6:95 lid 1 BW, een aanspraak op smarten-
geld?) en van de categorie (is er ondanks het ontbre-
ken van geestelijk letsel voldoende aanleiding om 
van een aantasting in de persoon ‘op andere wijze’ 
te spreken?) vergt dat duidelijk moet zijn dat in het 
concrete geval de aard en ernst van de normschen-
ding en van de gevolgen daarvan rechtvaardigen dat 
sprake is van een aantasting in de persoon, ook zon-
der dat sprake is van objectiveerbaar letsel. dat be-
tekent dat de rechter uiteen moet zetten waaruit de 
aard en ernst van de normschending in het concrete 
geval bestaan en in beginsel ook welke concrete ge-
volgen die normschending voor de benadeelde 
heeft gehad. Verder leren de uitspraken dat de Ho ge 
Raad bereid is om, wan neer de feiten min of meer 
voor zich spreken, een eigenlijk onvoldoende gemo-
tiveerd oordeel overeind te houden (NJ 2021/66). 
Maar de uitspraken leren ook wel iets over de mate-
riële invulling van deze categorie persoonsaantas-
ting. Zo kan daarvan sprake zijn bij ernstige en lang-
durige belaging (NJ 2021/66) en ook bij ernstige 
bedreiging (NJ 2021/68), ook zon der dat deze resul-
teren in objectiveerbaar geestelijk letsel. dat lijkt mij 
juist, omdat het daarbij niet alleen gaat om zeer ern-
stige normschendingen, maar ook omdat die direct 
tegen een persoon zijn gericht, en bovendien op 
grond van ervaringsregels aannemelijk is dat zij het 
slachtoffer ervan niet in de spreekwoordelijke ‘kou-
de kleren’ gaan zitten: het zijn, ook wan neer daaruit 
geen objectiveerbaar trauma voortvloeit, algemeen 

erkende traumatische gebeurtenissen. Hiermee is 
niet gezegd dat iedere bedreiging of belaging tel-
kens een aanspraak op smartengeld rechtvaardigt: 
juist de concrete aard en ernst ervan zullen beslis-
send zijn. Ik denk dat uit de uitspraken ook wel valt 
af te leiden dat aantasting van de persoonlijke le-
venssfeer door belaging of bedreiging zon der dat 
(vaststaat dat) de persoon in kwestie daarbij aanwe-
zig was en bedreigd werd, niet kwalificeert als per-
soonsaantasting. Zo is een inbraak waarbij nie mand 
thuis was daartoe onvoldoende, ook als daarbij dier-
bare spullen zijn ontvreemd (vgl. ook HR 15 oktober 
2019, NJ 2019/468, m.nt. W.H. Vellinga), waarmee 
overigens niet is gezegd dat het enkele feit dat men 
wel thuis was het aannemen van een persoonsaan-
tasting zal rechtvaardigen.
12. Al met al geven deze vier uitspraken nade-
re richting, zowel aan de meer formele aspecten van 
de vereiste motivering, als aan de materiële invul-
ling van het criterium ‘aard en ernst van de norm-
schending en van de gevolgen daarvan’. dat is van 
belang voor de rechts prak tijk, en in het bijzon der 
voor die van de strafrechter, die vanwege de aard en 
ernst van straf rech te lijke delicten veelvuldig met 
deze kwestie wordt geconfronteerd.

 Vaststelling omvang
13. Mede gelet op de toenemende mate waar-
in de strafrechter een oordeel moet geven over vor-
deringen tot vergoeding van ander nadeel dan ver-
mogensschade, en omdat de categorie ‘aard en ernst 
van de normschending en van de gevolgen daarvan’ 
op dit punt eigen vragen oproept, sta ik kort stil bij 
de vaststelling van de omvang van het smartengeld. 
In het overzichtsarrest zegt de Ho ge Raad hierover: 
“de begroting van immateriële schade geschiedt 
naar billijkheid met inachtneming van alle om stan-
dig he den van het geval, waar on der de aard van de 
aan spra ke lijk heid en de ernst van het aan de aan-
sprakelijke te maken verwijt, alsmede, in geval van 
letselschade, de aard van het letsel, de ernst van het 
letsel (waar on der de duur en de intensiteit), de ver-
wachting ten aanzien van het herstel en de leeftijd 
van het slachtoffer. Voorts dient de rechter bij de be-
groting, indien mogelijk, te letten op de bedragen die 
door Ne der landse rechters in vergelijkbare gevallen 
zijn toegekend.” Nu biedt de billijkheid veel ruimte 
en is een oordeel op dat punt in hoge mate ‘intuïtief’, 
zodat de rechter het in een individueel geval niet 
snel ‘verkeerd’ doet. Cassatieklachten tegen een oor-
deel over de omvang van smartengeld zullen dan 
ook niet snel slagen (zie voor een uit zon de ring HR 4 
oktober 2016, NJ 2017/89, m.nt. S.d. Lin denbergh). 
Maar tegelijkertijd biedt ‘billijkheid’ weinig houvast 
en kan dat leiden tot uiteenlopende bedragen die — 
al dan niet terecht — als ‘wil le keu rig’ worden ge-
percipieerd. Het ligt wat mij betreft dan ook, mede 
in het licht van de ‘bijrol’ die de scha de ver goe-
dingsbeslissing in het strafproces vervult, voor de 
hand dat hier voor een zekere tarifering wordt geko-
zen.
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14. Nu heeft de Ho ge Raad eerder (HR 19 juli 
2019, NJ 2020/391, m.nt. J. Spier (prejudiciële vragen 
aardbevingsschade)) gezegd dat de aard van smar-
tengeld wegens aantasting in de persoon op andere 
wijze zich niet ‘min of meer forfaitair’ laat vaststel-
len. dat zou volgens de Ho ge Raad niet verenigbaar 
zijn met het ‘hoogst persoonlijke karakter van de 
vordering tot vergoeding van deze schade’. Ik denk 
evenwel dat dat geen gelukkige greep is ge weest. 
Niet alleen hebben de pas sa ges in de parlementaire 
geschiedenis waarnaar de Ho ge Raad ter on-
derbouwing daarvan verwijst geen betrekking op 
de vaststelling van de omvang van smartengeld 
(maar op de overdraagbaarheid van de vordering), 
maar ook bewijst hij de praktijk er volgens mij geen 
dienst mee. die praktijk wordt steeds vaker gecon-
fronteerd met grote aantallen smartengeldvorderin-
gen (de strafrechter), soms als gevolg van grootscha-
lige gebeurtenissen (seksueel misbruik, aardbeving, 
datalek, toeslagenaffaire) en dan vraagt de aan-
vaardbaarheid van oordelen daarover gewoon na-
dere ordening. Bo vendien leent zich volgens mij 
juist het smartengeld, dat nu eenmaal naar zijn aard 
toch een zekere abstractie in zich bergt (in dat ver-
band komen de in NJ 2021/65 en NJ 2021/67 gevor-
derde bedragen van € 525 resp. € 1758 won derlijk 
voor), voor enige vorm van tarifering. In feite vindt 
die nu ook plaats door vergelijking met door rech-
ters in eerdere gevallen toegewezen bedragen, maar 
dat kan nog veel beter en handzamer worden vorm-
gegeven. Het slot van de be ant woor ding van de pre-
judiciële vraag over vergoeding van immateriële 
schade in de aardbevingszaak biedt daarvoor voor 
de strafrechter overigens ook wel ruimte: “dat laat 
onverlet dat de rechter kan oordelen dat de aard en 
de ernst van de aan spra ke lijk heidvestigende ge-
beurtenis meebrengen dat de in dit verband rele-
vante nadelige gevolgen daarvan (…) zo voor de 
hand liggen, dat een aantasting in de persoon kan 
worden aan ge no men (…) en dat de rechter daarbij 
aannemelijk kan achten dat de door deze aantasting 
in de persoon geleden schade (…) ten minste een 
bepaald bedrag beloopt.” die ruimte kan de straf-
rechter, die de mogelijkheid heeft om de vordering 
voor het overige niet-ontvankelijk te verklaren, na-
tuurlijk benutten.

 Hoogte bedragen
15. de categorie ‘aard en ernst van de norm-
schending en van de gevolgen daarvan’ roept niet 
alleen vragen op ten aanzien van de wijze van vast-
stelling van de omvang van het smartengeld, maar 
ook ten aanzien van de hoogte van de toe te wijzen 
bedragen. Op het eerste oog zou men kunnen den-
ken dat het hier gaat om een restcategorie die daar-
om slechts de minder ernstige gevallen omvat. dat 
kan inderdaad aan de orde zijn wan neer de gevol-
gen niet zo da nig ernstig zijn dat zij kwalificeren als 
aantasting van de gezondheid in de vorm van licha-
melijk of geestelijk letsel. Maar ook wan neer een 
normschending niet leidt tot objectiveerbare ziekte, 
kan zij zeer verstrekkende gevolgen hebben en 

daarom ook een fors smartengeldbedrag rechtvaar-
digen. Ik noem als voorbeeld Hof Arn hem-Leeu war-
den 5 april 2016, JA 2016/88, m.nt. A. Schreuder, 
waarin het ging om een 11 jaar durende lastercam-
pagne met doodsbedreigingen e.d. en door het hof 
€ 70.000 aan smartengeld werd toegewezen. In dat 
licht vind ik, hoewel ik uiteraard relevante verschil-
len zie, de toewijzing van € 1.500 in NJ 2021/66 
(langdurige en indringende belaging en belediging) 
nogal bescheiden. Omdat deze categorie van geval-
len een zeer grote mogelijke verscheidenheid kent, 
zal de rechter hier zijn weg nog nader moeten vin-
den, maar wat mij betreft is daarbij tarifering de 
aangewezen weg.

 Slot
16. de vier besproken arresten laten zien dat 
de Ho ge Raad de vinger aan de pols houdt bij de toe-
passing en invulling van de categorie aantasting in 
de persoon ‘op andere wijze’ in de vorm van ‘de aard 
en ernst van de normschending en van de gevolgen 
daarvan’. In die categorie ligt een zekere drempel 
besloten die door de rechter expliciet gemotiveerd 
moet worden genomen. de Ho ge Raad toetst dat, 
maar blijkt soms ook wel bereid om ‘door de moti-
vering heen te kijken’ naar de in de zaak voorliggen-
de feiten. Voorts leren de arresten dat persoonlijke 
belaging en persoonlijke bedreiging on der om stan-
dig he den kunnen worden aangemerkt als aantas-
ting in de persoon, ook zon der dat zij resulteren in 
objectiveerbaar lichamelijk of geestelijk letsel. Ten 
slotte lijkt mij van belang dat in de praktijk ten aan-
zien van de vaststelling van de omvang van de smar-
tengeldbedragen door de strafrechter tot tarifering 
wordt gekomen.

S.d. Lin denbergh
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HO GE RAAD (STRAFKAMER)
9 februari 2021, nr. 19/04987
(Mrs. J. de Hullu, M.J. Bor gers, M. Kuijer; 
A-G mr. F.W. Bleichrodt)
met redactionele aantekening

Art. 36e Sr

RvdW 2021/220
ECLI:NL:HR:2021:194

Profijtontneming. Het oordeel van het hof dat 
het wederrechtelijk genoten voordeel gelijk is 
aan het witgewassen geldbedrag, enkel omdat 
dat geldbedrag is 'omgezet', is niet zon der meer 
begrijpelijk.

Het cassatiemiddel klaagt dat de schatting van het 
wederrechtelijk verkregen voordeel door middel van 
het in de strafzaak bewezenverklaarde medeplegen 
van gewoontewitwassen ontoereikend is gemotiveerd.
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