Strafzaken – vergelijkbare strafbare feiten
In dit overzicht staan strafbare feiten die vergelijkbaar zijn met elkaar. Dit is van belang
voor de toetsing op samenhang.
Gewelds- en zedenmisdrijven
Levensdelicten, zoals moord en doodslag, hulp bij zelfdoding, euthanasie en abortus.
Dood en lichamelijk letsel door schuld, bedreiging, mishandeling, diefstal met geweld en
afpersing. Alle seksuele misdrijven, waaronder verkrachting, aanranding en seksuele
misdrijven (bijv. ontucht).
Vermogensmisdrijven
Alle vormen van diefstal (fietsen- en winkeldiefstal, zakkenrollerij e.d.), gekwalificeerde
diefstal (woninginbraak, autodiefstal e.d.). Niet: diefstal met geweld (art. 312 Sr =
geweldsmisdrijf). Verduistering, bedrog (oplichting, flessentrekkerij, bouw- en
verzekeringsfraude) en heling. Alle valsheidmisdrijven (vals geld maken/in omloop
brengen, valsheid in geschriften e.d.).
Vernieling en openbare orde
Misdrijven tegen de openbare orde (opruiing, huis-, computer- en lokaalvredebreuk e.d.),
deelneming aan een criminele of terroristische organisatie, openlijke geweldpleging, het
afgeven van een vals alarm of een valse bommelding en godslastering. Discriminatie,
belediging van een bevolkingsgroep en discriminatie bij de uitoefening van een beroep of
ambt. Brandstichting, schennis der eerbaarheid (‘potloodventen’) en vernieling. Valse
aangifte, mensensmokkel, niet voldoen aan een ambtelijk bevel, samenscholing,
omkopen van een ambtenaar (alle misdrijven tegen het openbaar gezag).
Overige misdrijven
Alle misdrijven die niet vallen onder de categorieën geweldsmisdrijven,
vermogensmisdrijven en vernieling en openbare orde (bijv. meineed, belediging en
stroperij).
Wegenverkeerswet
Misdrijven WvW, bijvoorbeeld: rijden onder invloed (alcohol, drugs, medicijnen e.d.),
doorrijden na een ongeval. Het rijden na een ontzegging, het rijden met een ongeldig
rijbewijs, joyriding, het rijden na een opgelegd rijverbod, het weigeren van een blaastest,
het weigeren van medewerking aan een bloedonderzoek.
Wet op de economische delicten
Misdrijven Wet op de economische delicten, bijvoorbeeld: overtreding mestwetgeving,
milieuwetgeving, Vuurwerkbesluit, Woningwet, fraude bij een faillissement.
Opiumwet
Misdrijven Opiumwet, bijvoorbeeld: bereiden, bewerken, verwerken, verkopen,
afleveren, verstrekken, vervoeren of aanwezig hebben van harddrugs en softdrugs
(cocaïne, heroïne, methadon, morfine, opium, hennep ed).
Wet wapens en munitie
Misdrijven Wet Wapens en Munitie.
Wetboek van Militair Strafrecht
Misdrijven Wetboek van Militair Strafrecht, bijvoorbeeld: ongeoorloofde afwezigheid, het
niet opvolgen van dienstbevel, op wacht in slaap vallen, dienstweigering.

