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Essentie

Voltooide diefstal door goederen in een tas te stoppen en daarin klaar te leggen om mee naar buiten te nemen.

Samenvatting

De goederen waren door verdachte in een boven een restaurant gelegen woning gepakt en in een tas gestopt. Op het
moment dat verdachte werd betrapt rende hij weg en liet hij de klaargelegde tas achter in het restaurant. Het hof kon
oordelen dat verdachte zich aldus een zodanige feitelijke heerschappij over die goederen heeft verschaft dat de wegneming
daarvan — in de zin van art. 310 Sr — was voltooid.

Partij(en)

Arrest op het beroep in cassatie tegen een arrest van het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, zittingsplaats Arnhem, van 19
oktober 2016, nummer 21/006803-15, in de strafzaak tegen: [verdachte], adv.: mr. P.J. Verbeek, te Amsterdam.

Voorgaande uitspraak

Cassatiemiddel:

Middel II, zie 2.1; (red.).
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Conclusie

Conclusie A-G mr. T.N.B.M. Spronken:

1.

De verdachte is bij arrest van 19 oktober 2016 door het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, zittingsplaats Arnhem, wegens,
onder 1 primair, “diefstal, waarbij de schuldige zich de toegang tot de plaats van het misdrijf heeft verschaft door middel van
inklimming” en, onder 2, “eenvoudige belediging, terwijl de belediging wordt aangedaan aan een ambtenaar gedurende of
ter zake van de rechtmatige uitoefening van zijn bediening” veroordeeld tot een gevangenisstraf voor de duur van vijf
maanden. Verder heeft het hof de vordering van de benadeelde partij toegewezen tot een bedrag van honderdvijftig euro en
aan de verdachte voor datzelfde bedrag een betalingsverplichting aan de Staat opgelegd.

2.

Namens de verdachte heeft mr. P.J. Verbeek, advocaat te Amsterdam, twee middelen van cassatie voorgesteld. Het eerste
middel richt zich op de (motivering van de) hoogte van de opgelegde straf en het tweede middel op de bewezenverklaarde
diefstal.

3.

Ik bespreek eerst het tweede middel. Dat bevat de klacht dat uit de door het hof vastgestelde feiten en omstandigheden niet
kan worden afgeleid dat sprake is geweest van een voltooide diefstal.

3.1.

Ten laste van de verdachte is onder 1 primair bewezen verklaard dat:
“hij op 26 juli 2015 te Nijmegen, met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening uit een pand (restaurant/woning),
gelegen aan de [a-straat 1], heeft weggenomen een laptop en sieraden en een oplader van een mobiele telefoon, geheel of
ten dele toebehorende aan [betrokkene 1], waarbij verdachte zich de toegang tot de plaats van het misdrijf heeft verschaft
door middel van inklimming.”

3.2.

Deze bewezenverklaring steunt op de inhoud van de volgende bewijsmiddelen:
“1. Het proces-verbaal van aangifte opgenomen in het door verbalisant [verbalisant 1] op 26 juli 2015 opgemaakte proces-
verbaal (dossierpagina’s 13 en 14), voor zover inhoudende — zakelijk weergegeven — als verklaring van aangever
[betrokkene 1]:
Ik woon met mijn man en twee kinderen aan de [a-straat 1] te Nijmegen. Mijn man en ik runnen een klein Chinees
restaurant. Dit restaurant en keuken bevinden zich op de begane vloer. Ik woon samen met mijn gezin boven de zaak op de
eerste etage. De toegang tot de woning is alleen via het restaurant te bereiken, dus er is geen aparte ingang voor de
bovenwoning.
Op zondag 26 juli 2015 lagen wij rond 09:30 uur nog te slapen. Ik werd wakker van gestommel voor mijn slaapkamer. Ik
hoorde iemand hard lopen. Aan de voetstappen kon ik horen dat het niet mijn oudste zoon of mijn man was. Ik realiseerde
me gelijk dat er iemand in mijn woning was.
Ik sprong uit bed en opende mijn slaapkamerdeur. Ik keek in het trappengat en zag een voor mij onbekende man staan.
Ik heb samen met mijn man de man vastgehouden.
Op het moment dat mijn man in de keuken was, had ik de man niet meer stevig vast. Ineens rukte hij zich los en rende hij
weg. Ik zag dat de man richting de voordeur rende en zonder aarzeling door de ruit van de voordeur dook.
Op de bank in het restaurant staat een bank. Ik trof daar een tas aan van de man. Hierin zaten mijn laptop, sieraden en een
oplader van een Samsung mobiele telefoon. Kennelijk had hij de man deze klaargelegd om te stelen.
2. Het proces-verbaal van relaas van verbalisanten [verbalisant 2], medewerker van politie, en [verbalisant 3], hoofdagent,
opgemaakt op 26 juli 2015 (dossierpagina’s 16 en 17), voor zover inhoudende — zakelijk weergegeven — als relaas van
verbalisanten voornoemd:
Op zondag 26 juli 2015 omstreeks 09.55 uur waren wij op de [a-straat 1] te Nijmegen.
Aldaar zou een woninginbraak hebben plaatsgevonden waarbij de dader zou zijn overlopen.
Ter plaatse aangekomen zag ik, verbalisant [verbalisant 2], in het restaurant een blauwe tas liggen op een rode bank. De
bank bevond zich rechts achter in de zaak.
Ik zag dat in de tas een laptop zat. Aangever verklaarde dat zij de tas niet kende, maar dat de laptop van haar was. Verder
zag ik in de tas een zwart sieradendoosje met daarin zilverkleurige sieraden. Ook daarvan gaf aangever aan dat deze van
haar waren.
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Toen ik de keuken inliep zag ik in het plafond een dakkoepel waarvan het openingsmechanisme was verbroken.
Gezien de sporen en de verklaringen van aangever en de getuige vermoed ik dat verdachte via de dakkoepel het pand
heeft betreden. Om het pand te betreden heeft verdachte het bedieningswormwiel van de dakkoepel gedemonteerd en is hij
langs de koelcel de keuken ingekomen.
3. Het proces-verbaal van verhoor van getuige, opgemaakt door verbalisanten [verbalisant 4], hoofdagent en [verbalisant 5],
hoofdagent, opgemaakt op 30 juli 2015 (dossierpagina’s 29 tot en met 31 en de met de hand geschreven pagina’s 41 en 42)
voor zover inhoudende — zakelijk weergegeven — als verklaringen van getuige [betrokkene 1]
V = Vraag verbalisant(en)
O = Opmerking verbalisant(en)
A = Antwoord aangever/benadeelde [betrokkene 1]
V. Kunt u aangeven waar het dakraam dan wel dakkoepel is gevestigd, waar de dader vermoedelijk naar binnen gekomen
was?
A: Deze zit in het midden van de keuken en dit was niet beschadigd. Dit raam was de avond voor de inbraak dicht gemaakt,
maar nadat de man binnen was geweest stond het raam een klein stukje open.
O: Wij tonen de benadeelde: een Acer laptop, negen stuks (9) oorbellen en een Samsung telefoon oplader.
V: Zijn deze goederen van u en waren deze (gepoogd) weg te nemen door de dader van de inbraak?
A: Ja deze spullen zijn van mij.
4. Het proces-verbaal van verhoor, opgemaakt door verbalisanten [verbalisant 6], hoofdagent, en [verbalisant 4],
hoofdagent, op 28 juli 2015 (dossierpagina’s 148 en 149), voor inhoudende — zakelijk weergegeven — als verklaring van
verdachte:
V: Wat is er op zondag 26 juli 2015 gebeurd?
A: Ik kwam van een feest. Ik zag een raam open staan, bij een restaurant. Ik ben naar binnen gegaan. Ik zag dat in het
restaurant een bar was. Op de bar vond ik een laptop. Ik heb de laptop gepakt en deze in de rugzak gedaan die ik bij me
had. Ik viel door het glas van de deur. Ik begon op straat te rennen en toen werd ik opgepakt door de politie.”

3.3.

Het bestreden arrest bevat daarnaast onder meer de volgende bewijsoverweging:
“Overweging met betrekking tot het bewijs
De raadsman heeft in hoger beroep de volgende verweren gevoerd — kort en zakelijk weergegeven —:
1. (…)
2. Er is geen sprake van een voltooid delict. De tas, met daarin de goederen die verdachte had gepakt,
is — open — aangetroffen op een bank in het restaurant, zodat niet kan worden geoordeeld dat de goederen aan het zicht
waren onttrokken, noch dat zij buiten de heerschappij van aangever waren gekomen.
Het hof overweegt hieromtrent als volgt.
1. (…)
2. Voor wegneming is beslissend dat de dader zich een zodanige feitelijke heerschappij over het goed heeft verschaft dan
wel dit zodanig aan de feitelijke heerschappij van de rechthebbende heeft onttrokken dat de wegneming van het goed als
voltooid kan gelden. Verdachte heeft, nadat hij door inklimming het pand was binnengekomen, goederen gepakt en deze in
een tas gestopt. De goederen lagen in de tas klaar om mee naar buiten te worden genomen. Naar het oordeel van het hof
staat daarmee vast dat verdachte de goederen heeft weggenomen. Daaraan doet niet af dat de weggenomen goederen niet
geheel aan het zicht waren onttrokken doordat de tas niet volledig was gesloten.
De verweren worden verworpen.”

3.4.

De vraag die het middel opwerpt is of het hof heeft kunnen oordelen dat de goederen, die door de verdachte in een tas zijn
gestopt en door hem zijn achtergelaten toen hij op de vlucht sloeg, reeds waren weggenomen in de zin van art. 310 Sr.

3.5.

Als algemeen uitgangspunt geldt dat voor een veroordeling ter zake van diefstal van een aan een ander toebehorend goed
zoals bedoeld in art. 310 Sr onder meer is vereist dat de dader zich een zodanige feitelijke heerschappij over dat goed heeft
verschaft dan wel dit zodanig aan de feitelijke heerschappij van de rechthebbende heeft onttrokken dat de wegneming van
het goed als voltooid kan gelden. Of daarvan sprake is, is mede afhankelijk van waarderingen van feitelijke aard die in
cassatie slechts in beperkte mate kunnen worden getoetst.[1.]

3.6.

De vraag of al dan niet bewezen kan worden geacht dat een diefstal voltooid is of is blijven steken in een poging, speelt
vooral in die gevallen waarbij de dader zich nog op de plaats van het delict bevindt op het moment dat hij betrapt wordt. Het
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gaat dan vaak om diefstallen uit zelfbedieningswinkels waarbij er al bepaalde handelingen van toe-eigening hebben
plaatsgevonden, bijvoorbeeld doordat de verdachte een artikel uit de schap neemt en in een jaszak of tas doet, maar de
kassa nog niet gepasseerd is als dit wordt ontdekt. Is er dan sprake van een voltooide diefstal?

3.7.

In zijn in zijn conclusie voorafgaand aan HR 9 februari 2016, ECLI:NL:HR:2016:206, gaat A-G Bleichrodt dieper op deze
vraag in. De verdachten in deze zaak hadden in een speelgoedwinkel een spelcomputer in een lege doos van een (veel
goedkopere) looptrainer gestopt, met de kennelijke bedoeling alleen de looptrainer bij de winkelkassa af te rekenen. Zij
werden betrapt toen de eigenaar van de winkel, na te zijn aangesproken door een medewerker die de
wegnemingshandelingen had gezien, hen vroeg de looptrainer weer terug in de doos te doen.

3.8.

In zijn conclusie gaat Bleichrodt uitgebreid in op de meer algemene vraag onder welke omstandigheden in dit soort situaties
‘de feitelijke heerschappij’ over een voorwerp aan de rechthebbende is onttrokken casu quo door de dief is verkregen. In zijn
analyse zijn de twee factoren die de Hoge Raad in zijn arrest van 22 maart 2011[2.] expliciteert, te onderscheiden. De eerste
factor houdt verband met de karakterisering van de wegneming als ‘eigenmachtige inbezitneming’ en ziet met name op het
verkrijgingsaspect van de feitelijke heerschappij.[3.] Het gaat dan om de mate waarin kan worden gezegd dat een verdachte
zich de goederen van een rechthebbende heeft toegeëigend, bijvoorbeeld door deze bij zich te nemen of door deze te
verplaatsen. De tweede factor betreft het onttrekkingsaspect van de feitelijke heerschappij, oftewel de mate waarin de
rechthebbende de greep op het voorwerp heeft verloren. Bleichrodt verwijst ook naar het Duitse recht waarin wordt
aangenomen dat van een verandering van de feitelijke heerschappij “eerst dan sprake [kan] zijn indien de dader het goed
onder zich genomen heeft en onder normale omstandigheden geen hindernis meer ontmoet (mijn cursivering)”.[4.]

3.9.

In zijn arrest liet de Hoge Raad het oordeel van het hof dat sprake was van een (voltooide) wegneming van de spelcomputer
in stand, ondanks het feit dat de spelcomputer zich nog in de winkel bevond en ook ondanks het feit dat de
wegnemingshandeling van de verdachten door de medewerker van de winkel was waargenomen. De Hoge Raad overwoog
daarbij als volgt:
“2.6. Het Hof heeft vastgesteld dat de verdachte samen met een ander in de winkel Intertoys een doos met daarin een
looptrainer heeft gepakt, deze heeft meegenomen naar de andere kant van de winkel, aldaar de looptrainer uit de
verpakking heeft gehaald en vervolgens heimelijk een Playstation in die lege doos heeft gestopt. Het oordeel van het Hof
dat de verdachte aldus samen met een ander deze Playstation zodanig aan de feitelijke heerschappij van de rechthebbende
heeft onttrokken dat de wegneming daarvan — in de zin van art. 310 Sr — was voltooid, geeft niet blijk van een onjuiste
rechtsopvatting.”[5.]

3.10.

Nu is een verschil tussen voornoemde zaak en de onderhavige, dat winkels doorgaans op zichzelf genomen voor iedereen
vrij toegankelijk zijn en ook door iedereen weer vrijelijk kunnen worden verlaten. Aan het onttrekkingsaspect zal dan sneller
worden voldaan, namelijk op het moment dat het voor het winkelpersoneel (normaliter) niet meer zichtbaar is dat een
voorwerp is gepakt doordat de dader het bijvoorbeeld in zijn zak heeft gestopt, of in een geprepareerde tas of zoals in de
hiervoor beschreven zaak in de verpakking van een ander voorwerp.

3.11.

Maar ook als het over woningdiefstallen en andere diefstallen op niet vrij toegankelijke plaatsen gaat, laat de jurisprudentie
van de Hoge Raad de feitenrechter behoorlijk wat ruimte voor het oordeel dat een verdachte (reeds) de feitelijke
heerschappij over een of meerdere goederen van een ander heeft verkregen voordat hij de plaats van het delict heeft
verlaten. Dat laat onverlet dat het (ook) in deze jurisprudentie niet altijd evident is, waarom de Hoge Raad in het ene geval
oordeelt dat de feitenrechter wel terecht een voltooide wegnemingshandeling heeft aangenomen en in het andere geval een
dergelijk oordeel onvoldoende gemotiveerd acht. Twee voorbeelden kunnen als illustratie dienen dat over het oordeel van
het hof dat er in casu van een voltooide wegnemingshandeling sprake is geweest, kan worden getwijfeld.

3.12.

Het hiervoor reeds genoemde arrest van 22 maart 2011[6.] betrof een zaak waarin de verdachte op een bouwterrein een niet
aan hem toebehorende zaagmachine en kabel op de laadvloer van zijn vrachtwagen had geplaatst en vervolgens werd
aangehouden toen hij wegrende. Het hof had geoordeeld dat de verdachte de betreffende goederen al voor hij van het
betreffende bouwterrein was afgereden had weggenomen als bedoeld in art. 310 Sr. A-G Vellinga meende in zijn
voorafgaande conclusie dat dat hiervan (nog) geen sprake was, maar de Hoge Raad besliste dat het oordeel van het hof
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geen blijk gaf van een onjuiste rechtsopvatting. Daar tegenover staat een zaak, HR 9 juni 1992, nr. 91.806 (niet
gepubliceerd), waarin de verdachte met bij zich gestoken goederen was aangetroffen op het dak van de woning waarin hij
had ingebroken. In deze zaak liet de Hoge Raad het oordeel van het hof in stand, namelijk dat de verdachte op het moment
dat hij werd betrapt nog niet de feitelijke heerschappij over de genoemde goederen had verkregen.[7.] Deze voorbeelden
illustreren dat het onderscheid tussen poging en voltooid delict zo afhankelijk is van de waardering van de feite, dat een
marginale toets in cassatie de beslissing van de feitenrechter die enigszins begrijpelijk is in stand laat, welke kant die ook
opvalt. Dat betekent dat in twijfelgevallen, zeker als de niet gekozen variant ook ten laste is gelegd,[8.] een cassatieberoep
weinig kans van slagen heeft. Men kan zich ook afvragen wat het voor de verdachte nog uitmaakt omdat de vraag of het nu
bij een poging is gebleven of dat de diefstal is voltooid qua strafmaat van weinig betekenis zal zijn. Toch wil ik in deze zaak
de onderliggende dogmatische vraag nog eens aan de orde stellen. Daarbij wil ik het door A-G Bleichrodt hierboven
genoemde criterium betrekken, namelijk de mate waarin de dader nog hindernissen ontmoet om met de onder zich
genomen goederen weg te komen.

4.

Dus terug naar onderhavige zaak. Uit de hierboven onder 3.2. aangehaalde door het hof gebruikte bewijsmiddelen kan
worden afgeleid dat de verdachte via een dakkoepel het restaurant met bijbehorende woning van de slachtoffers is
binnengegaan. Daar heeft hij meerdere aan de slachtoffers toebehorende goederen (een laptop, sieraden en een
telefoonoplader) gepakt en in een tas of rugzak gestopt. Deze tas heeft hij op een bank in de restaurantruimte op de begane
grond van het pand gelegd, waarop hij naar boven is gelopen (een van de slachtoffers hoort gestommel voor de
slaapkamerdeur). Op enig moment is hij door de slachtoffers in het trapgat van de woonruimte van het pand gezien en
vervolgens door hen vastgehouden. Op de begane grond heeft hij zich weten los te rukken en is hij door de ruit van de
voordeur van het pand naar buiten gevlucht, waarna hij door de politie is aangehouden.

4.1.

Op grond van deze bewijsmiddelen heeft het hof zonder meer kunnen vaststellen dat de verdachte — door in het pand van
de slachtoffers goederen in zijn rugzak te stoppen — een zekere eigenmachtige inbezitneming heeft bewerkstelligd. Hij
heeft goederen verplaatst en in een tas gestopt. Naar mijn mening heeft het hof echter niet zomaar kunnen aannemen dat
de verdachte daardoor de goederen al zodanig buiten het ruimtelijke bereik of de invloedssfeer van de slachtoffers had
gebracht dat van een voltooide diefstal kan worden gesproken. Daarbij speelt voor mij mee dat uit de vaststellingen van het
hof naar voren komt dat de verdachte kennelijk nog bezig was iets van zijn gading in de woning van de slachtoffers te
zoeken en toen hij werd betrapt naar buiten is gevlucht. Hij had de tas met goederen nog niet zodanig veilig gesteld dat hij
hier gemakkelijk als heer en meester over kon beschikken. Hetgeen zich heeft afgespeeld is naar mijn gevoel daarom meer
in de pogingssfeer blijven hangen, dan dat er sprake is geweest van een voltooide diefstal. Aangezien de kern van de
delictsomschrijving van art. 310 Sr vanwege het bestanddeel ‘wegnemen’ uiteindelijk toch eerder is gelegen in de
onttrekking aan feitelijke heerschappij van de rechthebbende ben ik van mening dat het oordeel van het hof dat de in art.
310 Sr bedoelde wegneming door de verdachte was voltooid, zonder nadere motivering, niet begrijpelijk is.

4.2.

Het tweede middel slaagt.

Uitspraak

Hoge Raad:

2. Beoordeling van het tweede middel

2.1.

Het middel klaagt over het oordeel van het Hof dat de aan de verdachte onder 1 verweten gedragingen kunnen worden
aangemerkt als een voltooid ‘wegnemen’ in de zin van art. 310 Sr.

2.2.1.

Aan de verdachte is onder 1 tenlastegelegd dat:
"primair:
hij op of omstreeks 26 juli 2015 te Nijmegen, met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening in/uit een pand
(restaurant/woning), gelegen aan de [a-straat 1], heeft weggenomen een laptop en/of sieraden en/of een horloge en/of een
oplader van een mobiele telefoon, in elk geval enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan [betrokkene 1], in elk geval
aan een ander of anderen dan aan verdachte, waarbij verdachte zich de toegang tot de plaats van het misdrijf heeft
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verschaft en/of die/dat weg te nemen goederen onder zijn bereik heeft gebracht door middel van braak, verbreking en/of
inklimming.
subsidiair:
hij op of omstreeks 26 juli 2015 te Nijmegen ter uitvoering van het door verdachte voorgenomen misdrijf om met het
oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening in of uit een pand (restaurant/woning), gelegen aan de [a-straat 1], weg te
nemen een laptop en/of sieraden en/of een horloge en/of een oplader voor een mobiele telefoon en/of andere goederen van
verdachtes gading, geheel of ten dele toebehorende aan [betrokkene 1], in elk geval aan een ander of anderen dan aan
verdachte en zich daarbij de toegang tot de plaats van het misdrijf te verschaffen en/of die/dat weg te nemen goederen
onder zijn bereik te brengen door middel van braak, verbreking of inklimming, een dakkoepel heeft geforceerd en/of
(vervolgens) voornoemd pand naar binnen is geklommen en/of genoemde laptop en/of sieraden en/of oplader in zijn,
verdachtes, rugzak heeft gestopt, terwijl de uitvoering van dat voorgenomen misdrijf niet is voltooid."

2.2.2.

Daarvan is bewezenverklaard dat:
"hij op 26 juli 2015 te Nijmegen, met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening uit een pand (restaurant/woning),
gelegen aan de [a-straat 1], heeft weggenomen een laptop en sieraden en een oplader van een mobiele telefoon, geheel of
ten dele toebehorende aan [betrokkene 1], waarbij verdachte zich de toegang tot de plaats van het misdrijf heeft verschaft
door middel van inklimming."

2.2.3.

Deze bewezenverklaring steunt op de volgende bewijsmiddelen:
"1. Het proces-verbaal van aangifte opgenomen in het door verbalisant [verbalisant 1] op 26 juli 2015 opgemaakte proces-
verbaal (dossierpagina's 13 en 14), voor zover inhoudende — zakelijk weergegeven — als verklaring van aangever
[betrokkene 1]:
Ik woon met mijn man en twee kinderen aan de [a-straat 1] te Nijmegen. Mijn man en ik runnen een klein Chinees
restaurant. Dit restaurant en keuken bevinden zich op de begane vloer. Ik woon samen met mijn gezin boven de zaak op de
eerste etage. De toegang tot de woning is alleen via het restaurant te bereiken, dus er is geen aparte ingang voor de
bovenwoning.
Op zondag 26 juli 2015 lagen wij rond 09:30 uur nog te slapen. Ik werd wakker van gestommel voor mijn slaapkamer. Ik
hoorde iemand hard lopen. Aan de voetstappen kon ik horen dat het niet mijn oudste zoon of mijn man was. Ik realiseerde
me gelijk dat er iemand in mijn woning was.
Ik sprong uit bed en opende mijn slaapkamerdeur. Ik keek in het trappengat en zag een voor mij onbekende man staan.
Ik heb samen met mijn man de man vastgehouden.
Op het moment dat mijn man in de keuken was, had ik de man niet meer stevig vast. Ineens rukte hij zich los en rende hij
weg. Ik zag dat de man richting de voordeur rende en zonder aarzeling door de ruit van de voordeur dook.
Op de bank in het restaurant staat een bank. Ik trof daar een tas aan van de man. Hierin zaten mijn laptop, sieraden en een
oplader van een Samsung mobiele telefoon. Kennelijk had de man deze klaargelegd om te stelen.
2. Het proces-verbaal van relaas van verbalisanten [verbalisant 2], medewerker van politie, en [verbalisant 3], hoofdagent,
opgemaakt op 26 juli 2015 (dossierpagina's 16 en 17), voor zover inhoudende — zakelijk weergegeven — als relaas van
verbalisanten voornoemd:
Op zondag 26 juli 2015 omstreeks 09.55 uur waren wij op de [a-straat 1] te Nijmegen. Aldaar zou een woninginbraak
hebben plaatsgevonden waarbij de dader zou zijn overlopen.
Ter plaatse aangekomen zag ik, verbalisant [verbalisant 2], in het restaurant een blauwe tas liggen op een rode bank. De
bank bevond zich rechts achter in de zaak.
Ik zag dat in de tas een laptop zat. Aangever verklaarde dat zij de tas niet kende, maar dat de laptop van haar was. Verder
zag ik in de tas een zwart sieradendoosje met daarin zilverkleurige sieraden. Ook daarvan gaf aangever aan dat deze van
haar waren.
Toen ik de keuken inliep zag ik in het plafond een dakkoepel waarvan het openingsmechanisme was verbroken.
Gezien de sporen en de verklaringen van aangever en de getuige vermoed ik dat verdachte via de dakkoepel het pand
heeft betreden. Om het pand te betreden heeft verdachte het bedieningswormwiel van de dakkoepel gedemonteerd en is hij
langs de koelcel de keuken ingekomen.
3. Het proces-verbaal van verhoor van getuige, opgemaakt door verbalisanten [verbalisant 4], hoofdagent en [verbalisant 5],
hoofdagent, opgemaakt op 30 juli 2015 (dossierpagina's 29 tot en met 31 en de met de hand geschreven pagina's 41 en 42)
voor zover inhoudende — zakelijk weergegeven — als verklaringen van getuige
[betrokkene 1]:
V = Vraag verbalisant(en)
O = Opmerking verbalisant(en)
A = Antwoord aangever/benadeelde [betrokkene 1]
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V: Kunt u aangeven waar het dakraam dan wel dakkoepel is gevestigd, waar de dader vermoedelijk naar binnen gekomen
was?
A: Deze zit in het midden van de keuken en deze was niet beschadigd. Dit raam was de avond voor de inbraak dicht
gemaakt, maar nadat de man binnen was geweest stond het raam een klein stukje open.
O: Wij tonen de benadeelde: een Acer laptop, negen stuks (9) oorbellen en een Samsung telefoon oplader.
V: Zijn deze goederen van u en waren deze (gepoogd) weg te nemen door de dader van de inbraak?
A: Ja deze spullen zijn van mij.
4. Het proces-verbaal van verhoor, opgemaakt door verbalisanten [verbalisant 6], hoofdagent, en [verbalisant 4],
hoofdagent, op 28 juli 2015 (dossierpagina's 148 en 149), voor inhoudende — zakelijk weergegeven — als verklaring van
verdachte:
V: Wat is er op zondag 26 juli 2015 gebeurd?
A: Ik kwam van een feest. Ik zag een raam open staan, bij een restaurant. Ik ben naar binnen gegaan. Ik zag dat in het
restaurant een bar was. Op de bar vond ik een laptop. Ik heb de laptop gepakt en deze in de rugzak gedaan die ik bij me
had. Ik viel door het glas van de deur. Ik begon op straat te rennen en toen werd ik opgepakt door de politie."

2.2.4.

Het Hof heeft ten aanzien van de bewezenverklaring voorts onder meer het volgende overwogen:
"De raadsman heeft in hoger beroep de volgende verweren gevoerd — kort en zakelijk weergegeven —:
1. (…)
2. Er is geen sprake van een voltooid delict. De tas, met daarin de goederen die verdachte had gepakt,
is — open — aangetroffen op een bank in het restaurant, zodat niet kan worden geoordeeld dat de goederen aan het zicht
waren onttrokken, noch dat zij buiten de heerschappij van aangever waren gekomen.
Het hof overweegt hieromtrent als volgt.
1. (…)
2. Voor wegneming is beslissend dat de dader zich een zodanige feitelijke heerschappij over het goed heeft verschaft dan
wel dit zodanig aan de feitelijke heerschappij van de rechthebbende heeft onttrokken dat de wegneming van het goed als
voltooid kan gelden. Verdachte heeft, nadat hij door inklimming het pand was binnengekomen, goederen gepakt en deze in
een tas gestopt. De goederen lagen in de tas klaar om mee naar buiten te worden genomen. Naar het oordeel van het hof
staat daarmee vast dat verdachte de goederen heeft weggenomen. Daaraan doet niet af dat de weggenomen goederen niet
geheel aan het zicht waren onttrokken doordat de tas niet volledig was gesloten.
De verweren worden verworpen."

2.3.

Voor een veroordeling ter zake van (voltooide) diefstal van een aan een ander toebehorend goed — een en ander als
bedoeld in art. 310 Sr — is onder meer vereist dat de dader zich een zodanige feitelijke heerschappij over dat goed heeft
verschaft dan wel dit zodanig aan de feitelijke heerschappij van de rechthebbende heeft onttrokken dat de wegneming van
het goed als voltooid kan gelden. Of daarvan sprake is, is mede afhankelijk van waarderingen van feitelijke aard die in
cassatie slechts in beperkte mate kunnen worden getoetst. (Vgl. HR 22 maart 2011, ECLI:NL:HR:2011:BP2627, NJ
2013/159.)

2.4.

Het Hof heeft blijkens hetgeen hiervoor onder 2.2.3 en 2.2.4 is weergegeven, vastgesteld dat de verdachte de in de
bewezenverklaring onder 1 vermelde laptop, sieraden en oplader van een mobiele telefoon heeft gepakt en deze in een tas
heeft gestopt en dat voormelde goederen in die tas klaar lagen om mee naar buiten te worden genomen. Mede op basis van
deze vaststellingen heeft het Hof kennelijk geoordeeld dat de verdachte zich aldus een zodanige feitelijke heerschappij over
de goederen heeft verschaft dat de wegneming daarvan — in de zin van art. 310 Sr — was voltooid. Dat oordeel geeft niet
blijk van een onjuiste rechtsopvatting en is niet onbegrijpelijk.

2.5.

Het middel faalt.

(…)

4. Beslissing

De Hoge Raad verwerpt het beroep.

Noot
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Auteur: N. Rozemond

1.

De verdachte heeft zich door inklimming via een raam toegang verschaft tot een restaurant. Daar heeft hij enkele spullen
(laptop, sieraden, oplader) in een tas gestopt. De eigenares woont boven het restaurant en wordt wakker wanneer zij de
verdachte voor haar slaapkamer hoort lopen. Ze opent de slaapkamerdeur en ziet de verdachte die daarop wegvlucht en na
een duik door een ruit wordt aangehouden. De verdachte wordt vervolgd voor diefstal door middel van braak, verbreking of
inklimming, subsidiair voor poging daartoe.
In hoger beroep voert de raadsman van de verdachte het verweer dat de diefstal nog niet was voltooid. De tas werd open
aangetroffen in het restaurant, zodat de goederen niet aan het zicht waren onttrokken en ook niet buiten de heerschappij
van de rechthebbende waren gekomen. Het hof oordeelt hierover dat de verdachte goederen heeft gepakt en in de tas
gestopt. De goederen lagen in de tas klaar om mee naar buiten te worden genomen. Daaraan doet niet af dat de tas niet
geheel was gesloten zodat de goederen niet volledig aan het zicht waren onttrokken. In zijn overweging haalt het hof het
vaste criterium voor diefstal aan: de dader heeft zich een zodanige feitelijke heerschappij over het goed verschaft dan wel
dit zodanig aan de feitelijke heerschappij van de rechthebbende onttrokken dat de wegneming van het goed als voltooid kan
gelden.
Ook de Hoge Raad haalt dit criterium aan met verwijzing naar HR 22 maart 2011, NJ 2013/159 (r.o. 2.3). Bij de beoordeling
van de overwegingen van het hof past de Hoge Raad alleen het eerste deel van het criterium toe. In dit geval heeft het hof
geoordeeld dat de verdachte zich een zodanige heerschappij over de goederen heeft verschaft dat de wegneming daarvan
was voltooid. Dat oordeel getuigt volgens de Hoge Raad niet van een onjuiste rechtsopvatting en is niet onbegrijpelijk. Uit
het gegeven dat de Hoge Raad alleen het eerste deel van het criterium aanhaalt, kan worden afgeleid dat de Hoge Raad
het arrest van het hof zo leest dat het in dit geval uitsluitend om het verschaffen van feitelijke heerschappij over het goed
gaat. Dat verschaffen bestaat uit het pakken van de goederen en het in de tas stoppen van deze goederen. Ze lagen
vervolgens in de tas klaar ‘om mee naar buiten te worden genomen’ (r.o. 2.4).
Die laatste gedraging (mee naar buiten nemen) hoeft niet te worden verricht om de diefstal te voltooien. Met die gedraging
zouden de goederen aan de feitelijke heerschappij van de rechthebbende worden onttrokken. De toelichting op het
cassatiemiddel stelt dat de goederen op de bank in het restaurant van de aangeefster lagen en dat daarom in onvoldoende
mate kan worden gesproken over het onttrekken aan de feitelijke heerschappij van de rechthebbende (dat betoogde de
raadsman ook op de zitting bij het hof). Dat zou op zich juist kunnen zijn, maar het criterium voor het wegnemen vereist niet
dat het goed aan de feitelijke heerschappij van de rechthebbende wordt onttrokken. Dat is ook niet het deel van het
criterium dat volgens de Hoge Raad in dit geval van toepassing is op de gedragingen van de verdachte. Er is aan het eerste
deel van het criterium voldaan en daarom is het niet relevant dat de gedraging niet aan het tweede deel voldoet. Dat is in
overeenstemming met de beslissing van de Hoge Raad van 22 maart 2011, NJ 2013/159, m.nt. Mevis waarin de Hoge
Raad ook slechts het eerste deel van het criterium aanhaalde (zie r.o. 2.4 in dat arrest en punt 5 van de noot van Mevis).

2.

In haar conclusie voor het arrest betoogt A-G Spronken dat in dit geval nog geen sprake is van wegnemen in de zin van art.
310 Sr. Ze verwijst daarbij naar de conclusie van A-G Bleichrodt voor HR 9 februari 2016, ECLI:NL:HR:2016:206 waarin het
criterium van het Duitse strafrecht wordt besproken dat een diefstal pas is voltooid wanneer de dader een goed onder zich
heeft genomen en onder normale omstandigheden geen hindernis meer ontmoet (punt 9 in ECLI:NL:PHR:2015:2611).
Wanneer dit Duitse criterium op deze zaak wordt toegepast, is er nog geen sprake van een voltooide diefstal. De verdachte
had in het restaurant de goederen in de tas gestopt, maar was nog op zoek naar andere goederen in de woning van de
aangeefster boven het restaurant. Volgens Spronken had de verdachte de tas met goederen nog niet zodanig veiliggesteld
dat hij hierover als heer en meester kon beschikken. Daarmee legt Spronken de nadruk op het tweede deel van het
criterium voor wegnemen (punt 4.1 van de conclusie).
In dit geval is het inderdaad de vraag of het tweede deel van het criterium (onttrekking aan de feitelijke heerschappij van de
rechthebbende) is vervuld. Ook dit deel vereist echter niet dat een goed volledig is onttrokken aan de feitelijke heerschappij
van de rechthebbende. Het moet gaan om een ‘zodanige’ onttrekking dat de wegneming van het goed als voltooid kan
gelden en er zou in dit geval moeten worden vastgesteld of daaraan is voldaan. Die kwestie is echter niet meer van belang
wanneer kan worden vastgesteld dat de verdachte zich een zodanige feitelijke heerschappij over het goed heeft verschaft
dat de wegneming van het goed als voltooid kan gelden. Er is dan in ieder geval aan het eerste deel van het criterium
voldaan. Uit de door Spronken aangehaalde rechtspraak (punt 3.9-3.11) blijkt dat het eerste deel van het criterium snel is
vervuld. Beslissingen van hoven daarover zijn mede gebaseerd op waarderingen van feitelijke aard die in cassatie slechts in
beperkte mate kunnen worden getoetst, aldus de vaste overweging van de Hoge Raad (r.o. 2.3).

3.

In haar proefschrift over vermogensdelicten laat V.M.A. Sinnige zien dat het feitelijke verplaatsen van goederen de
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standaardgedraging van het wegnemen is. Dit feitelijke verplaatsen gaat vooraf aan het toe-eigenen van het goed waarop
het oogmerk van de dader moet zijn gericht. Het toe-eigenen betekent blijkens de parlementaire geschiedenis van art. 310
Sr het als heer en meester over het goed beschikken. Het wegnemen gaat daaraan vooraf en het is dus niet vereist dat de
dader bij het wegnemen als heer en meester over het goed beschikt. Het verplaatsen van een goed met het oogmerk om
daarover als heer en meester te beschikken is voldoende voor een voltooide diefstal (V.M.A. Sinnige, De systematiek van
de vermogensdelicten, (diss. Groningen), Deventer: Wolters Kluwer 2017, p. 36).
De toevoeging van het onttrekken aan de feitelijke beschikkingsmacht van de rechthebbende is bedoeld als functionele
uitbreiding van het wegnemen. Het is mogelijk om een goed aan de feitelijke heerschappij van de rechthebbende te
onttrekken zonder het goed te verplaatsen. Het standaardvoorbeeld daarvan is het verkopen van een dier van een ander op
een markt zonder zelf dat dier te verplaatsen. Dit functionele wegnemen wordt als een vorm van diefstal beschouwd in de
rechtspraak. Ook bij andere vormen van functionele diefstal kan het verplaatsen ontbreken, bijvoorbeeld bij het stelen van
geld door wederrechtelijk gebruik te maken van de tankpas van een ander. In een dergelijk geval verplaatst de dader niet
zelf het geld, maar hij onttrekt het geld wel aan de beschikkingsmacht van de rechthebbende (Sinnige, a.w., p. 41-42 en
47-51). Uit de strekking van het tweede deel van het criterium (functionele uitbreiding) volgt dat het wegnemen niet tot dat
tweede deel kan worden beperkt. Het verplaatsen van een goed blijft de standaardgedraging in de zin van art. 310 Sr.
Wanneer aan die gedraging is voldaan, heeft de dader het goed weggenomen in de zin van deze strafbepaling (Sinnige,
a.w., p. 52-54).
Bepaalde arresten lijken op een restrictieve opvatting over het verplaatsen te zijn gebaseerd, maar dat betreft gevallen
waarin een hof voor poging tot diefstal heeft veroordeeld en in cassatie erover wordt geklaagd dat de diefstal al was
voltooid. In een dergelijk geval kan een hof voor de veroordeling voor poging kiezen (zie bijvoorbeeld HR 2 juli 1984, NJ
1985/93, naar huidig recht zou de verdachte waarschijnlijk geen belang hebben bij cassatie in zo’n geval). De Hoge Raad
lijkt ook geen scherp onderscheid te maken tussen de twee vormen van wegnemen. In een geval dat de verdachte in een
winkel een Playstation in een lege doos van een looptrainer had gestopt, kon het hof tot het oordeel komen dat de
verdachte het goed zodanig aan de feitelijke heerschappij van de rechthebbende had onttrokken dat de wegneming was
voltooid (HR 9 februari 2016, ECLI:NL:HR:2016:206). Hier had het hof waarschijnlijk ook kunnen oordelen dat de verdachte
zich door de verplaatsing van het goed een zodanige feitelijke heerschappij over het goed had verschaft dat de wegneming
was voltooid (dat geldt bijvoorbeeld ook voor HR 1 februari 1983, NJ 1983/499 en HR 2 december 1986, NJ 1987/589).

4.

Gedurende het verplaatsen oefent de dader een feitelijke heerschappij over het goed uit die voldoende is om zijn gedraging
als wegnemen te kunnen kwalificeren. Er is in een dergelijk geval geen sprake van een poging tot wegnemen, omdat de
dader het goed daadwerkelijk heeft verplaatst en in die zin ook feitelijke heerschappij over het goed heeft uitgeoefend.
Verplaatsen is uitoefenen van feitelijke macht over een goed (optillen of oppakken en wegdragen). Daardoor is het
wegnemen in de zin van art. 310 Sr voltooid.
Dat kan de vraag oproepen hoe gedragingen moeten worden gekwalificeerd die na de eerste verplaatsing worden
uitgevoerd. In dit geval had de verdachte de tas met goederen verder moeten verplaatsen om ze uit de woning te krijgen.
Het is op zich geen probleem om ook dat verdere verplaatsen als wegnemen te kwalificeren wanneer de verdachte dat had
gedaan. Er zou wel een probleem kunnen ontstaan wanneer niet de verdachte, maar een andere persoon de tas met
goederen zou weghalen uit de woning. De eerste dader heeft de wegneming van het goed 'voltooid' en daaruit zou de
conclusie kunnen worden getrokken dat de tweede dader geen diefstal pleegt, maar heling (art. 416 Sr) of witwassen (art.
420bis Sr) of medeplichtigheid aan diefstal door het verlenen van hulp achteraf.
Gedragingen van medeverdachten die na voltooiing van het misdrijf worden gepleegd, kunnen niet zonder meer als het
medeplegen van het misdrijf worden aangemerkt. Dat geldt voor gedragingen die onder het helpen bij de vlucht vallen en
die volgens de Hoge Raad in verband worden gebracht met medeplichtigheid (zie bijvoorbeeld HR 22 mei 2018, NJ
2018/358). Wanneer het wegnemen als een voortdurende gedraging wordt beschouwd, zou het vluchten met eerder
verplaatste goederen echter ook als het wegnemen van goederen kunnen worden gekwalificeerd. Daardoor zouden de
personen die bij de vlucht zijn betrokken en daaraan een wezenlijke bijdrage leveren als medeplegers van diefstal kunnen
worden aangemerkt, zoals de bestuurder van de vluchtauto of de vluchtbrommer. Er is in dergelijke gevallen nog steeds
sprake van het verplaatsen van een goed met het oogmerk om het zich toe te eigenen. Het feit dat een eerste dader een
begin heeft gemaakt met het wegnemen, betekent niet dat het vervolg van het wegnemen niet meer onder art. 310 Sr valt.
Wellicht is het daarom beter om niet van het voltooien van wegnemen te spreken, maar van het plegen van wegnemen.
Daarvan kan ook nog sprake zijn bij vervolghandelingen na de eerste verplaatsing van een goed. Dat zou een oplossing
kunnen zijn voor situaties waarin het wegnemen voortduurt, bijvoorbeeld tijdens de vlucht na het verplaatsen van een goed
uit een woning of een winkel. De personen die er met de goederen vandoor gaan, zijn nog steeds bezig met het verplaatsen
van de goederen met het oogmerk om daarover als heer en meester te kunnen beschikken. Het wegnemen begint op het
moment dat een persoon de goederen met dat oogmerk vastpakt en optilt en het wegnemen duurt voort tot het moment dat
de daders met de goederen uit de macht van eventuele achtervolgers zijn geraakt en daardoor als heer en meester over de
goederen kunnen beschikken.
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Voetnoten

[1.]
Zie HR 9 februari 2016, ECLI:NL:HR:2016:206 en HR 22 maart 2011, ECLI:NL:HR:2011:BP2627, NJ 2013/159 m.nt. Mevis.

[2.]
HR 22 maart 2011, ECLI:NL:HR:2011:BP2627, NJ 2013/159 m.nt. Mevis.

[3.]
Zie conclusie Bleichrodt, ECLI:NL:PHR:2015:2611, onder 8.

[4.]
Zie conclusie Bleichrodt, ECLI:NL:PHR:2015:2611, onder 9. Zie ook E.J. Hofstee in Noyon/Langemeijer/Remmelink Strafrecht, aant. 1 bij art. 310 Sr
(actueel t/m 15 mei 2015) waarin hij een eigen nadere omschrijving geeft: “het eigenmachtig en in beginsel eigenhandig bewerkstelligen dat de
bezitsband tussen de bezitter en het goed wordt verbroken en wordt vervangen door die tussen de dader (de dief) en het goed.”

[5.]
Zie voor andere voorbeelden van dit type zaak HR 27 oktober 1998, nr. 108.280 (niet gepubliceerd) en HR 7 november 1978,
ECLI:NL:HR:1978:AC0011, m.nt. G.E. Mulder. Zie tevens HR 6 oktober 2009, ECLI:NL:HR:2009:BJ3279 en HR 11 januari 2000,
ECLI:NL:HR:2000:AA4244.

[6.]
HR 22 maart 2011, ECLI:NL:HR:2011:BP2627, NJ 2013/159 m.nt. Mevis.

[7.]
Zie voor andere voorbeelden in dit verband HR 23 november 1942, NJ 1943/43, HR 1 februari 1983, NJ 1983/499, HR 2 juli 1984, NJ 1985/93 en HR 2
december 1986, NJ 1987/589.

[8.]
In onderhavige zaak is de pogingsvariant subsidiair tenlastegelegd.
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