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1 Inleiding: via causaliteit en opzet naar Groningen 
en weer terug naar causaliteit
Als iemand een ander opzettelijk een klap in het gezicht 
geeft, dan is met het ontstaan van een bloedneus bij 
laatstgenoemde het oorzakelijk verband tussen de klap 
(als oorzaak) en het letsel (als ingetreden gevolg) norma
liter gegeven. Deze simpele casus vormt een illustratie 
van de omstandigheid dat in het overgrote merendeel 
van de strafzaken het leerstuk van de causaliteit geen 
noemenswaardige problemen oplevert en tevens dat de 
causaliteit in veel gevallen wordt gedomineerd door het 
opzet (op het betreffende gevolg) van de dader.1 Toch heeft 
de causaliteit zich ontwikkeld als een echt strafrechtelijk 
leerstuk waaraan in de handboeken substantiële aandacht 
wordt geschonken.2 Die aandacht spitst zich als vanzelf 
toe op hard cases. Ik doel met name op zaken waarin zich 
tussen de gedraging van de verdachte en het uiteindelijk 
ingetreden gevolg een of meer gebeurtenissen (buiten de 
invloedssfeer van de verdachte gelegen) hebben voor
gedaan die van invloed zouden kunnen zijn op de vraag of 
het gevolg aan de gedraging van de verdachte kan worden 

toegeschreven, alsmede op bepaalde zaken waarin de aan 
de verdachte verweten gedraging bestaat uit een na laten.3 
Het werd indertijd door de wetgever aan de (wissel
werking tussen dogmatiek en) rechtspraak overgelaten 
om te komen tot nadere richtsnoeren voor de oplossing 
van het causaliteitsvraagstuk.4 Als heersende leer of crite
rium geldt thans de toerekening naar redelijkheid. Deze 
aanduiding geeft kernachtig weer waar het bij dit crite
rium om gaat: kan het ingetreden gevolg redelijkerwijze 
aan (de gedraging van) de verdachte worden toegerekend? 
Voor de beantwoording van deze vraag is – misschien nog 
sterker dan bij de andere causaliteitscriteria, zo stelt De 
Hullu5 – de casuïstiek bepalend. Een factor waaraan bij 
deze vraag het nodige gewicht zal worden toegekend, is of 
de gedraging van de verdachte een onmisbare voorwaarde 
– een conditio sine qua non – is geweest voor het intreden 
van het gevolg.6 Als niet door de strafrechter kan worden 
vastgesteld dat die gedraging conditio sine qua non was 
voor het gevolg, ligt het, als uitgangspunt, niet zonder 
meer voor de hand om dat gevolg aan de verdachte toe te 
rekenen.

1 D. HazewinkelSuringa, Inleiding tot de studie 
van het Nederlandse Strafrecht, door J. Remme
link (15e druk), Deventer: Gouda Quint 1996, 
p. 191; J. de Hullu, Materieel strafrecht (4e druk), 
Deventer: Kluwer 2009, p. 177 en 183. Vgl. HR 
7 mei 1985, NJ 1985/821 m.nt. ‘tH en daarover 
E.M. Witjens, Strafrechtelijke causaliteit (diss. 
Groningen), Deventer: Kluwer 2011, p. 145147.

2 Zie voor het Nederlandse strafrecht met 
verwijzingen naar rechtspraak o.a. Hazewinkel
Suringa/Remmelink 1996, p. 172192; De Hullu 
2009, p. 173184 en C. Kelk, Studieboek materieel 
strafrecht (4e druk), Deventer: Kluwer 2010, 
p. 245265.

3 Vgl. HR 30 september 2003, NJ 2005/69 m.nt. KN.
4 De toenmalige minister Modderman oordeelde als 

volgt: ‘meer bepaaldelijk [wordt] over den omvang 
der verantwoordelijkheid voor datgene wat 
door den band der causaliteit met ons handelen 
verbonden is of beweerd wordt verbonden te zijn, 
ja over de juridische beteekenis van causaliteit 
zelve, overal in de regstgeleerde wereld veel 
getwist (…). Maar, hoe dit zij, onbetwistbaar acht 
ik het, dat geen wetgever het in zijne magt heeft 
door het kiezen van welke formule ook, de tallooze 
vragen te voorkomen die het begrip causaliteit in 
verband met strafregtelijke (…) verantwoordelijk
heid doet ontstaan’. Zie H.J. Smidt, Geschiedenis 
van het Wetboek van Strafrecht (2e deel), Haarlem: 
H.D. Tjeenk Willink 1881.

5 De Hullu 2009, p. 179.
6 In zijn noot onder HR 4 oktober 2011, NJ 2012/235 

problematiseert N. Keijzer het aan de hand van 
het ‘gedachtenexperiment’ van de conditio sine 
qua non vaststellen van een causaal verband: 
‘Een conditio, voorwaarde, is iets anders dan een 
causa, veroorzaking. Een conditio is statisch, een 
causa dynamisch. Van een causa gaat invloed uit, 
zij brengt iets teweeg. Het is op het effect van zijn 
gedraging (verzuim daaronder begrepen) dat men 
kan worden aangesproken. De conditio sine qua 
non redenering kan worden gemist.’ Het komt mij 
voor dat, met name in zaken waarin het vaststellen 
van een oorzakelijk verband betrekkelijk eenvou
dig is (zoals in het genoemde voorbeeld van het 
veroorzaken van een bloedneus), de door Keijzer 
genoemde conditio en causa minder ver uiteen
lopen dan Keijzer suggereert.
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Meer dan bij causaliteit het geval is, stelt de vraag of de 
verdachte opzettelijk heeft gehandeld, de rechtspraktijk 
voor problemen. Met name voor de kwestie of (uit de 
gebezigde bewijsmiddelen kan worden afgeleid dat) de 
verdachte in voorwaardelijke zin opzet op het gevolg had, 
heeft de Hoge Raad het voorbije decennium herhaaldelijk 
aandacht gevraagd. Volgens vaste rechtspraak is opzet op 
een bepaald gevolg aanwezig als de verdachte zich willens 
en wetens heeft blootgesteld aan de aanmerkelijke kans 
dat dat gevolg zal intreden. Het moet daarbij gaan om een 
kans die naar algemene ervaringsregelen aanmerkelijk is 
te achten.7 Deze rechtspraak van de Hoge Raad is mede 
tot ontwikkeling gekomen in de – bijzondere – zaken 
waarin een hivbesmet persoon onbeschermde  seksuele ge
meenschap had gehad met een derde die van die besmet
ting niet op de hoogte was. In een aantal gevallen stelde 
de feitenrechter vast dat de verdachte daarbij voorwaar
delijk opzet had op het toebrengen van zwaar lichamelijk 
letsel bij die derde (welk letsel bestond uit het hivbesmet 
raken) doch de Hoge Raad stelt zich op het standpunt 
dat – behoudens in bijzondere, risico verhogende, omstan
digheden – door de betreffende  seksuele gedragingen niet 
een zodanige kans op besmetting met het hivvirus in 
het leven wordt geroepen dat deze bij de beantwoording 
van de vraag of van voorwaardelijk opzet sprake is, naar 
algemene ervaringsregels als aanmerkelijk kan worden 
beschouwd.8

Of de kans op besmetting met het hivvirus aanmerke
lijk is, speelt evenwel geen rol als de feitenrechter vast
stelt dat de verdachte (niet voorwaardelijk opzet maar) 
‘gewoon’ (of ‘vol’) opzet heeft gehad op dat gevolg, bijvoor
beeld omdat het teweegbrengen van dat gevolg zijn bedoe
ling was. Die laatste gang van zaken – waarin opzet geen 
problematische kwestie is maar waarin de vraag naar de 
strafrechtelijke causaliteit wel als twistpunt naar voren 
kwam – deed zich voor de in de zogenoemde Groninger 
hivzaak.9 Het hof heeft in deze zaak blijkens zijn door de 
Hoge Raad geciteerde overwegingen de volgende feitelijke 
gang van zaken vastgesteld:

‘Verdachte, [medeverdachte 3]10 en [medeverdachte 2]11 organi
seerden in 2005 en 2006 met regelmaat bijeenkomsten waarop 
deelnemers met elkaar seksuele handelingen (konden) verricht(t)
en. Die bijeenkomsten waren bedoeld voor homoseksuele mannen. 
Via onder meer de website Chatboy.nl werden de contacten gelegd, 
ook werden potentieel geïnteresseerden geworven via door homo
seksuelen gefrequenteerde plaatsen of gelegenheden. Het doel van 
de bijeenkomsten was seks; dat kon beschermd (met condoom) of 
onbeschermd gebeuren. De bijeenkomsten werden gaandeweg ook wel 
omschreven als seksparty’s. Er was op de locaties waar de bijeen
komsten plaatsvonden voor de bezoekers, naast alcoholhoudende 
drank, XTC(MDMA), GHB, Viagra en/of Kamagra beschikbaar. Zowel 
verdachte, zijn medeverdachte(n) als de bezoekers gebruikten tijdens 
de party’s veelal een of meer van deze middelen. Seks, drank en 
drugs, daar was het betrokkenen om te doen. [Medeverdachte 3] was 
besmet met het hivvirus. Hij wist dat sinds april 2005. Verdachte, die 
(ook) met [medeverdachte 3] een (intieme) relatie had, wist dit ook. 
Verdachte heeft op enig moment met [medeverdachte 3] besproken 

dat hij het idee had om anderen met het hivvirus te besmetten. De 
achterliggende gedachte was een groep hivbesmette mannen om 
hen heen te hebben, waardoor zij onbezorgd seks konden hebben. 
[Verdachte] heeft bevestigd, toen hij ter zitting van de rechtbank met 
de verklaring van [medeverdachte 3] op dit punt werd geconfronteerd, 
dat hij daarover met [medeverdachte 3] heeft gesproken. Dit idee is in 
daden omgezet. [Slachtoffer 1] was de eerste die ze doelbewust wilden 
besmetten. Vanaf augustus 2005 hebben verdachte en [medeverdachte 
3] vier mannen ingespoten of geïnjecteerd met het hivbesmette bloed 
van [medeverdachte 3]. Het bloed, dat werd ingespoten of geïnjec
teerd, werd telkens kort voor het inspuiten of injecteren met dat doel 
door [verdachte] met een naald uit [medeverdachte 3]’ arm gehaald. 
[Verdachte] (een verpleegkundige op hboniveau) zorgde voor de 
benodigde spuiten en naalden, [verdachte] bepaalde op welke manier 
ingespoten werd en bepaalde de plek waar geïnjecteerd moest worden. 
Verdachte en [medeverdachte 3] hebben in het weekend van 11 en 12 
augustus 2005 hivbesmet bloed in de anus van aangever [slachtoffer 
1] gespoten. Hij was speciaal voor dat doel uitgenodigd.
[Slachtoffer 1] werd op 20 december 2005 hivpositief bevonden.
In 2006 hebben [verdachte] en [medeverdachte 3] voorts op verschil
lende momenten drie mannen, te weten [slachtoffer 2], [slachtoffer 
3] en [slachtoffer 4], in een bil geïnjecteerd met hivbesmet bloed 
van [medeverdachte 3]. [Slachtoffer 2] en [slachtoffer 3] werden in 
het voorjaar van 2006 geïnjecteerd. Bij [slachtoffer 4] vond dit plaats 
tussen mei en 24 september 2006 van dat jaar. [Slachtoffer 2] bleek op 
1 mei 2006 hivpositief, [slachtoffer 3] en [slachtoffer 4] in mei 2006 
respectievelijk op 29 september 2006, in het voorjaar van 2006 hebben 
verdachte en [medeverdachte 3] een vierde man, [betrokkene 1], wel 
met een injectienaald in zijn bil geprikt, maar het met hivbesmette 
bloed vervolgens niet daadwerkelijk kunnen injecteren.’

In hoger beroep werd door zowel de advocaatgeneraal als 
door de verdediging betoogd dat er onvoldoende bewijs 
was voor een causaal verband tussen de gedragingen 
(inspuiten/injecteren) en de geconstateerde gevolgen 
(hivbesmetting): onvoldoende zou zijn uit te sluiten dat 
de slachtoffers op een andere manier dan via het inspui
ten/injecteren van het bloed van medeverdachte 3 waren 
besmet. Het hof oordeelde anders:

‘Wat betreft de mogelijkheid van een alternatieve besmettingsroute 
en het eventueel daaraan te verbinden rechtsgevolg, overweegt het 
hof als volgt. Zoals hiervoor reeds is overwogen behoeft niet ieder 
mogelijk alternatief te worden uitgesloten voordat tot een bewezen
verklaring kan worden gekomen. Niet geheel uit te sluiten hande
lingen van derden staan niet aan het bewijs van het bestaan van het 
causale verband in de weg. Indien er al een alternatieve mogelijk
heid zou hebben bestaan, hoeft dit geenszins mee te brengen dat de 
hivbesmetting van de aangevers in redelijkheid niet kan worden 
toegerekend aan [verdachte] en [medeverdachte 3], wier beider opzet 
(…) op het bewerkstelligen van dit letsel was gericht.
Het hof heeft de geopperde mogelijke alternatieve scenario’s onder 
ogen gezien. Uit het dossier is niet gebleken noch is uit het onder
zoek ter zitting aannemelijk geworden dat aangevers [slachtoffer 1], 
[slachtoffer 2], [slachtoffer 4] en [slachtoffer 3] (tevens) op een ander 
moment dan waarop de tenlastelegging ziet, door [verdachte] en 
[mede verdachte 3] dan wel door (een) ander(en) op een soortgelijke 
wijze zijn geïnjecteerd of ingespoten met hivbesmet bloed.
Uit het dossier valt wel op te maken dat aangevers met [verdachte] 
en/of [medeverdachte 3] en/of anderen onbeschermde (anale) seks heb
ben gehad in de periode dat zij door [verdachte] en [medeverdachte 
3] tevens zijn geïnjecteerd dan wel zijn ingespoten met hivbesmet 
bloed. Dat de aangevers bij (één van) die gelegenhe(i)d(en) door 
onbeschermd seksueel verkeer besmet zijn geraakt, is weliswaar niet 

7 Zie o.a. HR 25 maart 2003, NJ 2003/552 m.nt. YB.
8 HR 20 februari 2007, NJ 2007/313 m.nt. YB.
9 Zie n.a.v. deze zaak ook E.M. Witjens, ‘Het bewijs 

van causaal verband in de Groninger HIVzaak’, 
DD 201235, p. 369381.

10 Diens zaak leidde tot HR 27 maart 2012, LJN: 

BT6397.
11 In deze zaak is het cassatieberoep ingetrokken.
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ondenkbaar, maar de kans op die mogelijkheid is (…) van een geheel 
andere orde dan bij inspuiten/injecteren van hivbesmet bloed.
Op grond van het vorenstaande is het hof van oordeel dat zich in de 
onderhavige zaken niet de situatie voordoet dat kan worden gespro
ken van een mogelijkheid van een alternatieve gang van zaken die 
in de weg behoort te staan aan een redelijke toerekening van de hiv
besmettingen aan (het handelen van) [verdachte] en [medeverdachte 
3].
Het hof komt dan ook tot de (slot)conclusie dat het zwaar lichamelijk 
letsel (hivbesmetting) redelijkerwijs kan worden toegerekend aan 
(het doelbewuste handelen van) [verdachte] (en [medeverdachte 3]) 
en dat het causale verband daarmee vaststaat.’

Tegen dit oordeel12 stelt de verdachte beroep in cassatie in.

2 Uit de overwegingen van de Hoge Raad
De Hoge Raad overweegt als volgt omtrent de eerste twee 
voorgestelde cassatiemiddelen:

‘2. Beoordeling van het eerste en het tweede middel
2.1. Het eerste middel klaagt dat het oordeel van het Hof met betrek
king tot de causaliteit blijk geeft van een onjuiste rechtsopvatting en/
of onbegrijpelijk is. Het tweede middel klaagt dat uit de gebezigde 
bewijsmiddelen niet kan worden afgeleid dat de aangevers (mede) 
door toedoen van de verdachte zijn besmet met hiv. De middelen lenen 
zich voor een gezamenlijke bespreking.
2.2.1. Het Hof heeft onder meer bewezenverklaard, dat de verdachte 
tezamen en in vereniging met een ander aan vier personen opzettelijk 
en met voorbedachte rade zwaar lichamelijk letsel (hivbesmetting) 
heeft toegebracht door hun opzettelijk en na kalm beraad en rustig 
overleg met hivbesmet bloed in hun anus te spuiten dan wel in hun 
bil te injecteren.
2.2.2. Het bestreden arrest houdt onder meer het volgende in: 
(zie hierboven onder 1; TK)
2.3. Vooropgesteld moet worden dat de beantwoording van de vraag of 
causaal verband bestaat tussen de door de verdachte verrichte gedra
gingen – te weten het inspuiten/injecteren van hivbesmet bloed – en 
de besmetting van de aangevers, dient te geschieden aan de hand van 
de maatstaf of die besmetting redelijkerwijs als gevolg van het inspui
ten/injecteren van bloed aan de verdachte kan worden toegerekend.
2.4.1. Doorgaans is bij de beantwoording van de vraag of in strafrechte
lijke zin causaal verband bestaat niet aan twijfel onderhevig dat in de 
keten van gebeurtenissen de gedraging van de verdachte een noodzake
lijke factor is geweest voor het ingetreden gevolg – en staat dat gevolg 
dus in conditio sine qua nonverband tot de gedraging, welk verband in 
beginsel als ondergrens van het causaal verband fungeert –, maar gaat 
het daarbij vooral erom of het ingetreden gevolg redelijkerwijs aan (de 
gedraging van) de verdachte kan worden toegerekend.
2.4.2. In meer uitzonderlijke gevallen kan niet zonder meer worden 
vastgesteld dat een gedraging van de verdachte in de keten van ge
beurtenissen een noodzakelijke factor is geweest voor het ingetreden 
gevolg. De onderhavige zaak is zo’n uitzonderlijk geval omdat niet kan 
worden uitgesloten dat het intreden van het gevolg (de besmetting 
van de aangevers met hiv), onafhankelijk van de gedragingen van de 
verdachte, alleen door gedragingen van derden is veroorzaakt.
2.4.3. Een dergelijke onzekerheid behoeft niet per se te leiden tot het 
oordeel dat het gevolg reeds daarom niet meer redelijkerwijs aan (een 
gedraging van) de verdachte kan worden toegerekend. In eerdere 
rechtspraak is onder meer beslist dat in dit verband van belang kan 
zijn in hoeverre de verdachte met zijn gedragingen de kans op het 
intreden van het gevolg heeft verhoogd (vgl. HR 30 september 2003, 
LJN: AF9666, NJ 2005/69), dat enerzijds bepaald meer moet worden 
vastgesteld dan dat niet kan worden uitgesloten dat het gevolg door 
de gedraging is veroorzaakt (vgl. HR 3 juni 2008, LJN: BC6907, NJ 

2008/343), maar dat anderzijds aan het aannemen van het causaal 
verband niet in de weg behoeft te staan een hoogst onwaarschijnlijke 
mogelijkheid dat een andere omstandigheid die geen verband houdt 
met de gedraging van de verdachte tot het gevolg heeft geleid (vgl. HR 
13 juni 2006, LJN: AV8535, NJ 2007/48) of dat niet geheel kan worden 
uitgesloten dat latere handelingen van derden mede hebben geleid tot 
het gevolg (vgl. HR 28 november 2006, LJN: AZ0247, NJ 2007/49).
2.4.4. Het bovenstaande komt erop neer dat in gevallen als de onder
havige voor het redelijkerwijs toerekenen van het gevolg aan (een 
gedraging van) de verdachte ten minste is vereist dat wordt vast
gesteld dat dit gedrag een onmisbare schakel kan hebben gevormd 
in de gebeurtenissen die tot het gevolg hebben geleid, alsmede dat 
ook aannemelijk is dat het gevolg met een aanzienlijke mate van 
waarschijnlijkheid door de gedraging van de verdachte is veroorzaakt. 
Of en wanneer sprake is van een dergelijke aanzienlijke mate van 
waarschijnlijkheid, zal afhangen van de concrete omstandigheden van 
het geval. Bij de beoordeling daarvan kan als hulpmiddel dienen of in 
de gegeven omstandigheden de gedraging van de verdachte naar haar 
aard geschikt is om dat gevolg teweeg te brengen en bovendien naar 
ervaringsregels van dien aard is dat zij het vermoeden wettigt dat 
deze heeft geleid tot het intreden van het gevolg (vgl. HR 20 septem
ber 2005, LJN: AT8303, NJ 2006/86, rov. 3.5). Daarbij kan ook worden 
betrokken in hoeverre aannemelijk is geworden dat ten verwere 
gestelde andere, niet aan de gedraging van de verdachte gerelateerde 
oorzaken hoogstwaarschijnlijk niet tot dat gevolg hebben geleid.
2.4.5. In dit verband verdient nog opmerking dat onzekerheid over het 
noodzakelijke oorzakelijke verband tussen de gedraging van de ver
dachte en het voltooide delict in het algemeen niet in de weg zal staan 
aan het aannemen van een poging tot het desbetreffende misdrijf. 
Dat het intreden van het gevolg mogelijkerwijs niet is veroorzaakt 
door de gedraging van de verdachte komt overeen met het wezen van 
een strafbare poging. Dat de mogelijkheid niet is uitgesloten dat het 
gevolg wel daadwerkelijk is veroorzaakt door de gedraging van de 
verdachte, behoeft aan een bewezenverklaring van een poging tot dat 
misdrijf niet in de weg te staan, nu voor strafrechtelijke aansprake
lijkheid ter zake van een poging geen wettelijk vereiste is dat wordt 
vastgesteld dat de uitvoering van het misdrijf niet door de verdachte 
is voltooid.
2.5.1. In het onderhavige geval heeft het Hof vastgesteld dat het 
inspuiten/injecteren van hivbesmet bloed ‘(uitermate) geschikt was 
om een hivbesmetting teweeg te brengen of het gevaar daarvoor sig
nificant te vergroten’. Het Hof heeft bovendien – niet onbegrijpelijk – 
vastgesteld dat de kans op besmetting bij onbeschermde (anale) seks 
door iemand die met hiv is besmet ‘van een geheel andere orde’ is, 
waarmee kennelijk is bedoeld: veel minder groot dan door inspuiten/
injecteren. Het Hof heeft derhalve de door de verdediging geopperde 
alternatieve scenario’s onder ogen gezien, doch – toereikend gemoti
veerd – geoordeeld dat de kans dat een alternatieve toedracht als door 
de verdediging geschetst zich heeft voorgedaan aanzienlijk geringer is 
dan de door het Hof bewezenverklaarde toedracht. Aldus ligt in deze 
vaststellingen als oordeel van het Hof besloten dat in het algemeen de 
kans dat de gedragingen van de verdachte tot het ingetreden gevolg 
hebben geleid zodanig groter is dan de kans dat dit door gedragingen 
van derden is veroorzaakt, dat dit, gelet op de aard van de gedragin
gen van de verdachte, het vermoeden wettigt dat de hivbesmetting 
van ieder van de aangevers met redelijke mate van waarschijnlijkheid 
door de gedragingen van de verdachte is bewerkstelligd.
2.5.2. Het kennelijk oordeel van het Hof dat de gedragingen van de 
verdachte het bewezenverklaarde gevolg ook daadwerkelijk en ten 
aanzien van ieder van de aangevers hebben bewerkstelligd en, daar
van uitgaande, zijn oordeel dat dit gevolg ook redelijkerwijs aan diens 
gedragingen kunnen worden toegerekend, is echter niet toereikend 
gemotiveerd. Het Hof heeft immers niet vastgesteld dat hoogst
onwaarschijnlijk is dat de hivbesmetting van ieder van de aangevers 
het gevolg is van onbeschermde (anale) seks door iemand die met 
hiv is besmet. De omstandigheid dat de kans op hivbesmetting door 

12 Zie over ’s hofs arrest ook N.J.M. Kwakman, ‘De 
Groningse HIVzaak. Vaststellen of toerekenen, 

dat is de kwestie’, DD 2010, 43, p. 707715. Het 
arrest van het hof is ook te kennen via Hof 

 Leeuwarden 22 januari 2010, LJN: BL0299.
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gedragingen van derden veel geringer is in verhouding tot de kans op 
besmetting door de gedragingen van de verdachte, houdt nog niet in 
dat die eerstbedoelde kans zo klein is, dat daaraan als hoogstonwaar
schijnlijk kan worden voorbijgegaan.
2.6. Het middel is terecht voorgesteld.’

3 Van ‘normale’ gevallen naar meer uitzonderlijke 
gevallen
In zijn hiervoor onder 2 weergegeven overwegingen 
stelt de Hoge Raad de toerekening naar redelijkheid als 
beoordelingscriterium van het onderhavige causaliteits
vraagstuk voorop (rov. 2.3). Vervolgens overweegt de Hoge 
Raad in rov. 2.4.1 dat in, wat ik maar aanduid als, ‘norma
le’ gevallen (‘doorgaans’) de gedraging van de verdachte 
een ‘noodzakelijke factor’ is geweest voor het ingetreden 
gevolg. Daarmee bedoelt het rechtscollege te zeggen dat 
die gedraging in die gevallen, doorgaans dus, conditio sine 
qua non is voor het intreden van het gevolg. Het causaal 
verband staat daarmee op zichzelf nog niet vast, maar dat 
wordt anders als het gevolg redelijkerwijs aan de gedra
ging van de verdachte kan worden toegerekend. Hier dient 
het conditio sine qua nonverband in beginsel als onder
grens van het causaal verband.

Zie ik het goed, dan brengt de Hoge Raad daarmee als 
zijn oordeel tot uitdrukking dat het intreden van een 
bepaald gevolg in causaal verband kan staan tot een ge
draging van de verdachte indien die gedraging als conditio 
sine qua non voor dat gevolg heeft te gelden en dat gevolg 
ook redelijkerwijs aan die gedraging (en daarmee aan de 
verdachte) valt toe te rekenen, zelfs ook als zich ná die 
gedraging maar vóór het intreden van het gevolg een of 
meer gebeurtenissen hebben voorgedaan die van invloed 
kunnen zijn geweest op de totstandkoming van het gevolg. 
In deze benadering worden complicerende interveniërende 
schakels in de causaliteitsketen gerekend tot de ‘normale’ 
gevallen. Te denken valt aan een geval zoals de ‘klassie
ker’ van de letale longembolie.13

Het conditio sine qua nonverband geldt dus in begin
sel als ondergrens van het causaal verband maar dat 
neemt niet weg dat binnen het vigerende criterium van de 
toerekening naar redelijkheid – die niet één op één behoeft 
samen te vallen met het conditio sine qua nonverband; 
mede daarom is de toerekening naar redelijkheid in de 
rechtspraak tot wasdom gekomen – ruimte bestaat om het 
gewicht te bepalen van andere schakels in de causaliteits
keten dan de gedraging van de verdachte en te beoordelen 
of die schakels van zodanige aard zijn dat het ingetreden 
gevolg niet meer redelijkerwijze aan de verdachte kan wor
den toegerekend. Dit is het uitgangspunt (‘doorgaans’) van 
redeneren als zich in een strafzaak een causaliteitsvraag 
aandient.

De Hoge Raad maakt in rov. 2.4.2 vervolgens duidelijk 
dat er ‘meer uitzonderlijke gevallen’ zijn waarin niet 
zonder meer kan worden vastgesteld dat de gedraging 
van de verdachte in de keten van de gebeurtenissen een 
nood zakelijke factor is geweest voor het intreden van het 
gevolg. De onderhavige Groninger hivzaak is volgens het 
rechtscollege zo’n uitzonderlijk geval omdat niet kan wor
den uitgesloten dat de hivbesmetting van de slachtoffers, 
onafhankelijk van de gedragingen van de verdachte, al
leen door gedragingen van derden is veroorzaakt. Hoewel 
de gedragingen van de verdachte op zichzelf geschikt zijn 
om die besmetting tot stand te brengen, zou de besmetting 
ook veroorzaakt kunnen zijn door onbeschermde seksuele 
gemeenschap van de slachtoffers met derden (voorafgaand 
aan de gedragingen van de verdachte14), zo lijkt de redene
ring van de Hoge Raad.

Het is de vraag of de onderhavige zaak op dit punt 
afwijkt van bijvoorbeeld de zaak die leidde tot het Bloed
vergiftigingarrest.15 In die zaak bracht de verdachte het 
slachtoffer een messteek in de rug toe ten gevolge waar
van het slachtoffer een klaplong en een bloeding in de 
borstholte opliep; na vijf dagen in het ziekenhuis te heb
ben doorgebracht werd het slachtoffer daaruit ontslagen, 
om zes dagen later weer te worden opgenomen, waarna 
hij overleed; als oorzaak van overlijden werd aangemerkt 
een algeheel orgaanfalen bij een ernstige bloedvergiftiging 
(bacteriële infectie). Dat een bacteriële infectie de directe 
doodsoorzaak is geweest, sloot volgens de Hoge Raad op 
zichzelf echter niet uit dat er een zodanig verband is ge
weest tussen de messteek en/of de daardoor noodzakelijk 
geworden medische behandelingen enerzijds en de bacte
riële infectie anderzijds, dat de dood van het slachtoffer 
redelijkerwijs als gevolg van de messteek aan de verdach
te kon worden toegerekend. Het hof had in dit verband 
overwogen dat de mogelijkheid blijft bestaan ‘hoe klein en 
onwaarschijnlijk ook’ dat het slachtoffer anders dan door 
de messteek de bacteriële infectie had opgelopen en het 
hof had op grond daarvan het causaal verband tussen de 
messteek en de dood niet bewezen geacht. Dat oordeel kon 
volgens de Hoge Raad bezwaarlijk anders worden ver
staan dan dat ook een hoogst onwaarschijnlijke mogelijk
heid dat een andere omstandigheid (dan de messteek en 
de daarop volgende noodzakelijke medische behandelin
gen) had geleid tot de dood, aan bewezen verklaring van 
het causaal verband tussen de gedraging van de verdachte 
en het overlijden in de weg stond. Daarmee gaf het hof 
volgens de Hoge Raad blijk van miskenning van de hier 
aan te leggen maatstaf omdat een hoogst onwaarschijn
lijke mogelijkheid van een alternatieve gang van zaken 
niet aan bewezenverklaring van het causaal verband in de 
weg staat.

13 HR 12 september 1978, NJ 1979/60 m.nt. ThWvV. 
Vgl. voorts HR 23 december 1980, NJ 1981/534 
m.nt. GEM.

14 De Hoge Raad laat zich – begrijpelijkerwijs – niet 
uit over het moment waarop seksuele gemeen
schap van de slachtoffers met derden heeft plaats
gevonden en tot besmetting zou kunnen hebben 
geleid. Strikt genomen zou dat ook het  geval 

kunnen zijn nadat de verdachte het zijne heeft 
gedaan. Gelet op de omstandigheid dat de han
delwijze van de verdachte een kans van (naar uit 
het – op dit punt niet geciteerde – arrest van het 
hof blijkt) 1 op 1,2 tot 1 op 30 op hiv besmetting 
opleverde en de kans op besmetting via onbe
schermde (anale) gemeenschap op 1 op 300 tot 
1 op 500 werd geschat, ligt het scenario dat 

besmetting heeft plaatsgevonden anders dan door 
het handelen van de verdachte, het meest voor de 
hand indien de onbeschermde gemeenschap met 
derden die tot de besmetting zou hebben geleid, 
plaatsvond voorafgaand aan de gedragingen van 
de verdachte.

15 HR 13 juni 2006, NJ 2007/48 m.nt. YB.
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Het ‘meer uitzonderlijke’ karakter van de Groninger hiv
zaak is gelegen in de omstandigheid dat niet kan worden 
uitgesloten dat het intreden van het gevolg, onafhanke
lijk van de gedragingen van de verdachte, alleen door 
gedragingen van derden is veroorzaakt. De afwijking 
ten opzichte van de Bloedvergiftigingzaak is dat in 
laatst genoemde zaak de mogelijkheid dat het gevolg (de 
bloedvergiftiging met dodelijke afloop), onafhankelijk van 
de gedragingen van de verdachte, alleen door gedragingen 
van derden is veroorzaakt, als hoogst onwaarschijnlijk 
terzijde mocht worden geschoven. Een dergelijk hoogst on
waarschijnlijk scenario was in de Groninger hivzaak nu 
juist niet uitgesloten omdat ook onbeschermde gemeen
schap van de slachtoffers met derden tot hivbesmetting 
had kunnen leiden, althans dat aan de kans daarop niet 
als hoogst onwaarschijnlijk voorbij mocht worden gegaan. 
Waar in ‘normale’ causaliteitskwesties de gedraging van 
de verdachte een, veelal initiële, rol heeft gespeeld bij de 
totstandkoming van een gevolg,16 zien de ‘meer uitzonder
lijke’ causaliteitssituaties op de omstandigheid dat het 
heel wel mogelijk is, althans niet als reëel alternatief17 
kan worden uitgesloten, dat een andere gebeurtenis dan 
de gedraging van de verdachte als conditio sine qua non 
voor het intreden van het gevolg heeft te gelden en dat 
het gevolg niet redelijkerwijze aan de gedraging van de 
verdachte kan worden toegerekend.

Nu kan zich de situatie voordoen dat noch de ene 
gebeurtenis noch een andere als (exclusieve) conditio 
sine qua non voor het intreden van een bepaald gevolg 
kan worden aangewezen. Die realiteit wordt in rov. 2.4.3 
door de Hoge Raad onder ogen gezien en hij markeert een 
aantal grenzen waarbinnen een causaliteitsoordeel van de 
feitenrechter in geval van onzekerheid in ‘meer uitzonder
lijke gevallen’ gestalte kan krijgen. De Hoge Raad over
weegt onder meer dat de omstandigheid dat niet geheel 
kan worden uitgesloten dat latere handelingen van derden 
mede hebben geleid tot het gevolg, aan het aannemen van 
causaal verband niet in de weg behoeft te staan.18 Dat lijkt 
mij niet alleen juist, maar het lijkt mij ook een gezichts
punt dat niet beperkt is tot de ‘meer uitzonderlijke geval
len’ doch in zijn algemeenheid bij causaliteitsoordelen 
overeenkomstig het criterium van de redelijke toerekening 
een rol speelt. Dat geldt ook voor de overige in rov. 2.4.3 
door de Hoge Raad geslagen piketpaaltjes.

In rov. 2.4.4 borduurt de Hoge Raad voort op de in 
rov 2.4.2 en 2.4.3 ingezette weg die betrekking heeft op 
gevallen waarin niet met zekerheid is vast te stellen dat 
het de gedraging van de verdachte is die als conditio 
sine qua non heeft te gelden voor het gevolg. In rov. 2.4.4 
overweegt het rechtscollege dat voor redelijke toerekening 
‘in gevallen als de onderhavige’ ten minste is vereist dat 

wordt vastgesteld dat de gedraging van de verdachte een 
onmisbare schakel ‘kan’ hebben gevormd in de gebeurte
nissen die tot het gevolg hebben geleid, alsmede dat ook 
aannemelijk is dat het gevolg met een aanzienlijke mate 
van waarschijnlijkheid door de gedraging van de ver
dachte is veroorzaakt. Dat de gedraging van de verdachte 
in de optiek van de Hoge Raad een onmisbare schakel (een 
conditio sine qua non, derhalve) moet ‘kunnen’ hebben 
gevormd – de Hoge Raad overweegt niet: ‘heeft’ gevormd 
– laat zich verklaren door de al genoemde onzekerheid. 
Voorts springt in het oog dat de Hoge Raad dit oordeel be
trekt op gevallen als ‘de’ onderhavige. Deze aanduiding als 
meervoud duidt erop dat de Hoge Raad hier het oog heeft 
op de ‘meer uitzonderlijke gevallen’ als categorie en niet 
slechts op de Groninger hivzaak. Ook deze insteek lijkt 
mij correct maar hier geldt wederom dat deze overweging 
niet tot de ‘meer uitzonderlijke gevallen’ beperkt behoeft 
te blijven, maar dat het de feitenrechter in elke strafzaak 
waarin zich een causaliteitsprobleem voordoet een nuttig 
gezichtspunt kan aanreiken.19

Dat laatste kan ook worden opgemerkt voor het bereik 
van het hulpmiddel dat de Hoge Raad noemt voor de 
beoordeling van de vraag of aannemelijk is dat het gevolg 
met een aanzienlijke mate van waarschijnlijkheid door de 
gedraging van de verdachte is veroorzaakt. In dat hulp
middel is aan de orde of ‘in de gegeven omstandigheden’ 
de gedraging van de verdachte naar haar aard geschikt 
is om het gevolg tot stand te brengen en bovendien ‘naar 
ervaringsregels’ van dien aard is dat zij het vermoeden 
wettigt dat deze gedraging heeft geleid tot het intreden 
van het gevolg. Door de casuïstische insteek van ‘de ge
geven omstandigheden’ te koppelen aan ‘ervaringsregels’ 
wordt door dit hulpmiddel het causaliteitsoordeel van de 
rechter in enige mate geobjectiveerd. Ter illustratie: het 
toedienen aan een ander van bepaalde medicijnen kan – 
in bepaalde omstandigheden – een dodelijke uitwerking 
hebben, met name indien – hetgeen naar ervarings
regels bekend is – de dosis waarin de medicijnen worden 
toegebracht, boven een bepaalde ondergrens uitsteekt. 
Maar hoe dan te oordelen over de handeling (in de casus 
die leidde tot het Eierschaalschedelarrest) – het slaan 
met een koperen buis op andermans hoofd – die naar 
ervaringsregels niet van dien aard is dat zij tot doofheid 
en verlamming kan leiden, maar in een concrete zaak aan 
een slachtoffer met een zogenoemde eierschaalschedel 
wel die letsels kan berokkenen?20 Weliswaar kan worden 
betoogd dat die zaak een exceptioneel geval betrof,21 maar 
toch was het slaan met een koperen buis ‘in de gegeven 
omstandigheden’ naar zijn aard geschikt om de genoemde 
letsels te bewerkstelligen en kon bovendien worden 
gesteld dat ‘naar ervaringsregels’ die handeling althans 

16 Dat leek het geval in de Bloedvergiftigingzaak.
17 Terminologische verwarring ligt hier op de loer. 

Met ‘alternatief ’ wordt hier niet gedoeld op wat 
HazewinkelSuringa/Remmelink 1996, p. 186188 
aanduidt als alternatieve causaliteit.

18 Vgl. HR 28 november 2006, NJ 2007/49.
19 Dat roept de vraag op waarom de HR dan toch 

deze beperking heeft aangebracht. Ziet het rechts
college slechts causaliteitsproblemen in ‘meer 
uitzonderlijke gevallen’? Dat zou verwondering 
wekken (onder meer) omdat het in rov. 2.4.3 door 
de Hoge Raad genoemde arrest HR 28 novem
ber 2006, NJ 2007/49 bezwaarlijk kan worden 
gerekend tot de door de Hoge Raad in rov. 2.4.2 

omschreven ‘meer uitzonderlijke gevallen’.
20 HR 24 januari 1950, NJ 1950/293 m.nt. BVAR.
21 In die zin oordeelt Kelk 2010, p. 254. Daarmee is 

in dit verband niet bedoeld een ‘meer uitzonder
lijk geval’ in de zin van rov. 2.4.2 van het onder
havige arrest.
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bij slachtoffers met de genoemde fysieke constitutie ook 
daadwerkelijk tot die letsels kon leiden. Dat ervarings
regels tot een dergelijke gevolgtrekking leiden vergt, 
en dit zou een onderliggende boodschap van de Hoge 
Raad kunnen worden genoemd, doorgaans een deskun
digenoordeel.22 Als deze uitleg van het arrest correct is, 
brengt dat met zich dat ook van een ervaringsregel kan 
worden gesproken als voor de vast stelling daarvan een 
deskundigen oordeel nodig zou zijn.23

Voor het hanteren door de rechter van het genoemde 
hulpmiddel reikt de Hoge Raad het (min of meer onder
schikkende) gezichtspunt aan in hoeverre aannemelijk is 
geworden dat andere (door de verdediging aangedragen), 
niet aan de gedraging van de verdachte gerelateerde 
oorzaken hoogstwaarschijnlijk niet tot dat gevolg hebben 
geleid. De term ‘oorzaken’ is in dit verband minder geluk
kig gekozen omdat de Hoge Raad doelt op gebeurtenissen 
die hoogstwaarschijnlijk niet tot het betreffende gevolg 
hebben geleid en daarmee dus normaliter niet als oorza
ken kunnen worden aangemerkt. Los van deze terminolo
gische kwestie lijkt het punt dat de Hoge Raad wil maken 
op het eerste gezicht duidelijk: als de gedraging van de 
verdachte niet alleen geëigend is om tot een bepaald 
gevolg te leiden en het is ook in aanzienlijke mate waar
schijnlijk dat die gedraging tot dat gevolg heeft geleid, 
dan behoeft de rechter zich niet meer te bekreunen om 
hoogst onwaarschijnlijke alternatieve scenario’s. In deze 
benadering – ik duid deze aan als benadering A – komt 
een redeneerpatroon aan de oppervlakte dat niet alleen 
in eerdere rechtspraak van de Hoge Raad met betrekking 
tot causaliteit zichtbaar was24 maar dat ook elders in het 
straf(proces)recht wel voorkomt, te weten ten aanzien van 
zogenoemde Meer en Vaartverweren.25 De Hoge Raad eist 
niet dat de rechter op dergelijke verweren respondeert als 
zij op zeer onwaarschijnlijke mogelijkheden duiden.26

Toch is het bij nader inzien de vraag of benadering A 
van dit onderschikkende gezichtspunt wel de benadering 
van de Hoge Raad in het onderhavige arrest is. De Hoge 
Raad noemt dit gezichtspunt namelijk als (onderschik
kend) hulpmiddel voor de rechter die de vraag heeft te 
beantwoorden of een bepaald gevolg redelijkerwijs kan 
worden toegerekend aan de aan de verdachte verweten 
gedraging. Dat die toerekening kan plaatsvinden is in 
deze benadering – ik duid deze aan als benadering B – een 
uitkomst van het hanteren van dit gezichtspunt en gaat 
niet, zoals in benadering A, vooraf aan het pareren van 
alternatieve scenario’s. Maar als benadering B van het 

door de Hoge Raad genoemde gezichtspunt inderdaad is 
wat de Hoge Raad voorstaat, dan doet zich de bijzondere 
situatie voor dat de Hoge Raad een gezichtspunt heeft 
gecreëerd in de vorm van het ecarteren van een hoogst on
waarschijnlijk alternatief scenario – dat in benadering A 
niet eens geëcarteerd behoeft te worden, juist omdat het zo 
onwaarschijnlijk is – om daarmee een bepaalde mate van 
waarschijnlijkheid van een aan de verdachte verweten sce
nario te schragen. In zoverre kan het evenwel bezwaarlijk 
een (onderschikkend) hulpmiddel worden genoemd: het 
terzijde stellen van een hoogst onwaarschijnlijk alternatief 
scenario draagt op zichzelf nog niet bij aan de vaststelling 
dat het wel verdachtes handeling was die dan waarschijn
lijk tot het betreffende gevolg heeft geleid; in zoverre is het 
geen hulpmiddel. Het ligt daarom niet voor de hand dat de 
Hoge Raad dat heeft bedoeld. Vermoedelijk moet rechts
overweging 2.4.4 op dit punt bij deze stand van zaken 
worden gelezen op de wijze aangeduid als benadering A.

De Hoge Raad casseert de bestreden uitspraak van het 
hof. Weliswaar kon het hof oordelen – zo parafraseer ik 
rov. 2.5.1 – dat de kans dat het verdachtes gedragingen 
waren die bij de slachtoffers tot hivbesmetting heb
ben geleid, veel groter was dan de kans dat dat gevolg 
was bewerkstelligd door buiten de invloedssfeer van 
de verdachte gelegen mogelijke andere oorzaken, maar 
het hof had verzuimd om vast te stellen dat het hoogst 
onwaarschijnlijk was dat die besmetting van ieder van de 
slachtoffers het gevolg is van onbeschermde (anale) seks 
door een hivbesmet persoon. Daarmee legt de Hoge Raad 
een gat in de bewijsconstructie bloot dat door het hof had 
moeten worden gedicht: dat de kans op het meergenoemde 
gevolg in het door de verdediging aangedragen alter
natieve scenario veel geringer is in vergelijking met de 
kans op dat gevolg door de gedragingen van de verdachte, 
houdt nog niet in dat die eerstbedoelde kans zo klein 
is, dat daaraan als hoogst onwaarschijnlijk kan worden 
voorbijgegaan. Anders geformuleerd, indien het door de 
verdediging geschetste alternatieve scenario zich rede
lijkerwijs niet voorgedaan kan hebben omdat het hoogst 
onwaarschijnlijk is, dan mag de rechter het causaal ver
band aanwezig achten als de gedraging van de verdachte 
met een aanzienlijke mate van waarschijnlijkheid tot het 
gevolg kan hebben geleid. Hier lijkt de evengenoemde 
benadering B de boventoon te voeren. Dat het alternatieve 
scenario hoogst onwaarschijnlijk is, zal moeten volgen 
uit hetgeen de rechter dienaangaande heeft vastgesteld, 
bijvoorbeeld aan de hand van een deskundigenoordeel. 

22 In de zaak die leidde tot het door de Hoge Raad 
zelf genoemde arrest HR 20 september 2005, NJ 
2006/86 werd een arts/patholoog geraadpleegd.

23 In HR 11 januari 2011, NJ 2011/116 m.nt. PM, 
overweegt de Hoge Raad (evenwel) in rov. 3.2.1: 
‘Ingevolge art. 339, tweede lid, Sv behoeven feiten 
of omstandigheden van algemene bekendheid 
geen bewijs. Van algemene bekendheid zijn die 
gegevens die ieder van de rechtstreeks bij het 
geding betrokkenen geacht moet worden te ken
nen of die hij zonder noemenswaardige moeite uit 
algemeen toegankelijke bronnen kan achterhalen. 
Voor algemene ervaringsregels geldt hetzelfde.’ 

Maar, zo overweegt de Hoge Raad in rov. 3.2.2 van 
dat arrest, als ‘niet zonder meer duidelijk is of het 
gaat om een algemeen bekend gegeven, behoort de 
rechter dat gegeven aan de orde te stellen bij de 
behandeling van de zaak op de terechtzitting. Al
dus wordt voorkomen dat hij zijn beslissing doet 
steunen op mededelingen of waarnemingen die 
hem buiten het geding ter kennis zijn gekomen 
en waarvan de overige bij het geding betrokkenen 
onkundig zijn gebleven, zodat zij niet in staat zijn 
geweest zich daarover uit te laten’.

24 HR 13 juni 2006, NJ 2007/48 m.nt. YB.
25 G.J.M. Corstens, Het Nederlands strafprocesrecht 

(7e druk), bewerkt door M.J. Borgers, Deventer: 
Kluwer 2011, p. 751 omschrijft een Meer en Vaart
verweer als een verweer dat ertoe strekt een 
bewezenverklaring achterwege te laten op grond 
van een lezing van gebeurtenissen die niet strijdig 
is met – naar achteraf blijkt – de bewijsmiddelen: 
de verdachte draagt een alternatief scenario aan 
dat niet onverenigbaar is met de bewijsmiddelen, 
terwijl uitgaande van dat scenario niet tot een 
bewezenverklaring kan worden gekomen.

26 Zie bijv. HR 3 april 1973, NJ 1973/283 m.nt. 
ThWvV; HR 30 januari 2001, NJ 2001/242 en 
HR 4 maart 2003, LJN: AF1914.
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Als uit een dergelijk oordeel kan worden afgeleid dat het 
alternatieve scenario hoogst onwaarschijnlijk is, strekt 
het tot aanbeveling (aan de feitenrechter) dat die laatste 
vaststelling – en daarmee de verwerping van het verweer 
– expliciet in de uitspraak wordt opgenomen, hoewel het 
geen uitgemaakte zaak is dat het verzuim om dat te doen 
tot cassatie zou leiden: (ook) de verwerping van Meert en 
Vaartverweren vergt geen expliciete motivering nadat is 
vastgesteld – dat wel – dat het ten verwere aangedragen 
scenario hoogst onwaarschijnlijk is.

Als de gedraging van de verdachte met een aanzienlijke 
mate van waarschijnlijkheid tot het betreffende gevolg 
kan hebben geleid en het door de verdediging aange
dragen alternatieve scenario is hoogst onwaarschijnlijk, 
kan de rechter overgaan tot bewezenverklaring van het 
causaal verband tussen het gevolg en verdachtes gedra
ging. In zoverre heeft de Hoge Raad helderheid verschaft 
in moeilijke gevallen van causaliteit. Met dit arrest is 
evenwel strikt genomen de vraag nog niet beantwoord of 
de feitenrechter tot vrijspraak zou moeten komen indien 
in de ‘meer uitzonderlijke gevallen’ het alternatieve scena
rio niet hoogst onwaarschijnlijk is. Anders geformuleerd, 
welke mate van waarschijnlijkheid van het alternatieve 
scenario moet leiden tot vrijspraak? In het algemeen geldt 
in het straf(proces)recht dat het feitelijke substraat dat 
ten grondslag wordt gelegd aan verweren die bevrijdend 
beogen te werken, aannemelijk moet worden.27 Het is 
thans nog de vraag of dit uitgangspunt ook een oplos
singsrichting zou kunnen bieden voor de hier aangestipte 
‘bevrijdende causaliteitskwestie’.

4 Tot besluit: poging tot misdrijf als ingang voor 
vermijding van causaliteitsproblemen
Causaliteit is in strafzaken vaak een eenvoudige kwestie 
en soms (zeer) gecompliceerd. De onderhavige zaak vormt 
van dat laatste een illustratie. De vraag of sprake is van 
een causaal verband tussen het gevolg en de gedraging 
van de verdachte is, als bewijskwestie,28 een alles of niets
situatie. Het causaal verband kan als zodanig worden 
bewezen, of niet. Het berust daarom niet op toeval dat de 
Hoge Raad juist in deze hard case wijst (in rov. 2.4.5) op de 
mogelijkheid om de gedraging van de verdachte ten laste 
te leggen in termen van poging tot misdrijf. De vingerwij
zing voor, in de eerste plaats,29 het Openbaar Ministerie 

is helder: leg in complexe causaliteitszaken (subsidiair) 
de poging ten laste (nadat primair het voltooide delict ten 
laste is gelegd).30 Voor de strafmaat zal het in dergelijke 
zaken vermoedelijk nauwelijks enig verschil maken of een 
voltooid delict bewezen is verklaard, of een poging daar
toe. Als het gevolg is ingetreden, maar niet met voldoende 
mate van waarschijnlijkheid kan worden vastgesteld dat 
het de gedragingen van de verdachte waren waaraan dat 
gevolg redelijkerwijs kan worden toegerekend, dan ligt het 
ten laste leggen van (louter) de poging mijns inziens ook 
wel voor de hand. Dat het gevolg mogelijk wel is veroor
zaakt door de verdachte, behoeft volgens de Hoge Raad 
aan het aannemen van een poging niet in de weg te staan, 
nu voor strafrechtelijke aansprakelijkheid ter zake van 
een poging geen wettelijk vereiste is dat wordt vastgesteld 
dat de uitvoering van het misdrijf niet door de verdachte 
is voltooid. De wet eist dat inderdaad niet, maar op poging 
toegespitste tenlasteleggingen houden wel in ‘terwijl de 
uitvoering van dat voorgenomen misdrijf niet is voltooid’. 
Als het Openbaar Ministerie de tenlastelegging louter 
zou hebben toegespitst op de poging (en niet tevens – 
 primair – het voltooide delict ten laste zou hebben gelegd), 
zou een creatieve raadsman kunnen bepleiten dat het 
misdrijf wel was voltooid en dat zijn cliënt daarom moet 
worden vrij gesproken.31 Bij onvoldoende zekerheid over 
de vraag of het gevolg redelijkerwijs aan de gedraging van 
de verdachte kan worden toegerekend – over die situatie 
gaat het hier – is het geciteerde onderdeel van de tenlaste
legging echter wel vervuld. Een belemmering om de door 
de Hoge Raad uitgestippelde werkwijze te volgen doet zich 
op dit punt dus niet voor.32

Hoe nuttig deze vingerwijzing van de Hoge Raad 
derhalve ook is, er zijn in sommige situaties complicaties 
denkbaar die in verband kunnen worden gebracht met het 
hiervoor onder 3 beschreven hulpmiddel dat betrekking 
heeft op de vraag of verdachtes gedraging naar haar aard 
geschikt is om het betreffende gevolg tot stand te brengen. 
Een kleine aanpassing van de hier besproken zaak kan 
dat illustreren: aan de verdachte wordt niet de onder
havige handelwijze verweten maar bijvoorbeeld ‘slechts’ 
het bedrijven van onbeschermde anale gemeenschap, en 
niet is komen vast te staan dat de verdachte heeft gehan
deld met het oogmerk om de slachtoffers te besmetten. Op 
de keper beschouwd, deed deze situatie zich ook voor in de 
hiervoor onder 1 genoemde ‘opzetgerelateerde’ hivrecht

27 Vgl. A. Minkenhof, Nederlandse Strafvordering, 
bewerkt door J.M. Reijntjes (11e druk), Deventer: 
Kluwer 2009, p. 426.

28 Vgl. HR 13 juni 2006, NJ 2007/48 m.nt. YB, 
rov. 3.4.

29 Vervolgens lijkt de boodschap ook aan de (feiten)
rechter te zijn gericht. Als door de verdediging in 
een geval als het onderhavige het verweer wordt 
gevoerd dat de hivbesmetting van de slachtoffers 
niet heeft plaatsgevonden door de verdachte ver
weten gedraging maar door onbeschermde anale 
gemeenschap met derden, zal de rechter nader 
onderzoek moeten verrichten op dit punt. Omdat 
de besmettingskans voor wat betreft de anale 
seks mede wordt bepaald door de frequentie van 
het seksuele verkeer, zou dat tot nogal delicate 

– om niet te zeggen ongewenste – situaties op de 
terechtzitting kunnen leiden als de slachtoffers 
zouden worden opgeroepen als getuige en allerlei 
privacygevoelige informatie aan de openbaarheid 
zouden moeten toevertrouwen. Dat is een weinig 
aanlokkelijk perspectief. Wellicht heeft de Hoge 
Raad willen laten doorklinken dat de rechter 
dergelijke situaties de overige procesdeelnemers 
maar moet besparen.

30 In de onderhavige zaak is dat ook gebeurd: zie Hof 
Leeuwarden 22 januari 2010, LJN: BL0299.

31 Gelet op de mogelijkheid die art. 313 Sv biedt 
tot wijziging van de tenlastelegging, zal geen 
(verstandig) raadsman zo’n stelling betrekken.

32 Een belemmering om tot een bewezenverklaring 
van poging te komen, is naar het mij voorkomt 

evenmin aanwezig als de verdachte aannemelijk 
weet te maken dat het alternatieve scenario 
zich kan hebben (of zelfs heeft) voorgedaan en 
de hivbesmetting aldus is ingetreden door on
beschermde anale gemeenschap van het slachtof
fer met een ander dan verdachte. Dat een persoon 
met het hivvirus kan zijn (of is) besmet, maakt 
hem niet tot een absoluut ondeugdelijk object (vgl. 
HazewinkelSuringa/Remmelink 1996, p. 403
404), in welk geval van strafbare poging niet zou 
kunnen worden gesproken. Witjens 2012, p. 371, 
merkt op dat één van de slachtoffers drager is van 
drie hivvarianten: twee die in de groep rond de 
verdachten ook voorkomen en één die daarin niet 
voorkomt.
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spraak van de Hoge Raad. In die rechtspraak neemt de 
Hoge Raad als vertrekpunt aan dat dergelijk gedrag niet 
een aanmerkelijke kans op hivbesmetting in het leven 
roept. In dit soort strafzaken waarin het oogmerk (of nood
zakelijkheidsbewustzijn) van de verdachte om het betref
fende gevolg teweeg te brengen niet kan worden bewezen 
en de rechter zijn toevlucht neemt tot een voorwaardelijk 

opzetconstructie, is zelfs een vervolging wegens poging 
tot het toebrengen van zwaar lichamelijk letsel gedoemd 
te mislukken omdat niet kan worden vastgesteld dat er 
sprake was van een aanmerkelijke kans op dat gevolg. Zo 
kunnen in strafzaken waarin besmetting van een ander 
met hivvirus aan de orde is, causaliteitsproblemen en 
opzetproblemen cumuleren.


