Research questions
• Haren / Project X

Daders van een strafbaar feit (art. 47 W.v.Sr.)
Zij, die het feit plegen (de feitelijke dader(s)),
doen plegen (b.v. de opdrachtgever(s))
of medeplegen (medeplichtigen en medeplegers).

Zij, die door giften, beloften, misbruik van gezag, geweld,
bedreiging of misleiding of door het verschaffen van
gelegenheid, middelen of inlichtingen (het plegen van) het
feit opzettelijk uitlokken.

Uitlokking
Er is sprake van uitlokken indien als iemand een ander ertoe beweegt een
strafbaar feit te begaan (misdrijf en overtreding). Daarvoor moet weer
worden voldaan aan de volgende vereisten:
- Er moet opzet zijn bij de uitlokker ( alle bestanddelen moeten zijn
vervuld en gericht zijn op die van uitlokking en alle bestanddelen van het
uitgelokte)
- de uitlokker moet de uitgelokte op het (nieuwe) idee brengen het
"aanzetten tot"
- Er moet gebruik zijn gemaakt van de in de 1 lid genoemde
uitlokkingsmiddelen.
- Ook poging tot uitlokking is strafbaar, het uitgelokte dient dan mislukt te
zijn( art 45 Sr)
Geen Uitlokking
Er kan geen sprake zijn van uitlokken als de verdachte/persoon niet is
gebracht tot andere handelingen dan die waarop zijn opzet reeds tevoren
was gericht.

Opruiiing
• https://ictrecht.nl/cybercrime/opruiing-via-socialmedia/
• Artikel 131
• Hij die in het openbaar, mondeling of bij geschrift of
afbeelding, tot enig strafbaar feit of tot gewelddadig
optreden tegen het openbaar gezag opruit, wordt
gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste vijf jaren
of geldboete van de vierde categorie.

Bedreiging
•
•
•

•
•

•
•
•

Artikel 285
1
Bedreiging met openlijk in vereniging geweld plegen tegen personen of goederen, met
geweld tegen een internationaal beschermd persoon of diens beschermde goederen,
met enig misdrijf waardoor gevaar voor de algemene veiligheid van personen of
goederen of gemeen gevaar voor de verlening van diensten ontstaat, met
verkrachting, met feitelijke aanranding van de eerbaarheid, met enig misdrijf tegen
het leven gericht, met gijzeling, met zware mishandeling of met brandstichting, wordt
gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste twee jaren of geldboete van de vierde
categorie.
2
Indien deze bedreiging schriftelijk en onder een bepaalde voorwaarde geschiedt,
wordt ze gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste vier jaren of geldboete van de
vierde categorie.
3
Bedreiging met een terroristisch misdrijf wordt gestraft met gevangenisstraf van ten
hoogste zes jaren of geldboete van de vijfde categorie.

samenzwering / samenzweren
• (strafrecht) "geheim verbond dat zich meestal een illegale daad ten
doel stelt.

Definitie criminele organisatie
• Bij de vraag of er sprake is van een criminele organisatie zijn de
volgende aspecten van belang:
• zekere structuur en organisatiegraad, in het samenwerkingsverband
heeft bijv. ieder van de verdachten zijn of haar eigen aandeel, op zijn
of haar eigen niveau
• het samenwerkingsverband moet ook een duurzaam karakter
hebben
• welke organisatie tot doel had het plegen misdrijven
• het samenwerkingsverband hoeft niet te bestaan uit verschillende
geledingen of een bepaalde hierarchie.
• Ook is niet vereist dat alle leden hetzelfde doel nastreven

