
 

ProDemos – Huis voor democratie en rechtsstaat   Werkvorm Rollenspel Mishandeling 

 

 

Casus ‘mishandeling door ex-vriend’ 

Er vindt een mishandeling plaats op straat en deze mishandeling wordt gezien door personeel van de dienst 

cameratoezicht. Zij roepen de politie op die in de buurt surveilleert. De politie is vrij snel ter plaatse en 

arresteert ter plekke de verdachte Johan Smits. Hij wordt opgepakt en verhoord, maar hij ontkent dat hij de 18-

jarige Petra de Jong uit Rotterdam mishandeld heeft. Petra doet aangifte en verklaart woensdagnacht op straat 

te zijn mishandeld door haar 19- jarige ex-vriend Johan Smits. Vervolgens wordt Johan aangeklaagd voor 

mishandeling en moet voor de rechtbank verschijnen.  

 

Deze rechtszaak draait om de volgende 4 vragen: 
1. Is het feit te bewijzen?  

2. Gaat het om een strafbaar feit?  

3. Is de verdachte inderdaad schuldig aan het feit?  

4. Zijn er strafverzwarende of strafverlichtende omstandigheden?  

 

Strafmaat: 
In de wet staat het volgende over mishandeling:  

 

Wetboek van Strafrecht  

Titel XX  

Artikel 300  

 

1. Mishandeling wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste drie jaren of geldboete van de vierde 

categorie.*  

2. Indien het feit zwaar lichamelijk letsel ten gevolge heeft, wordt de schuldige gestraft met gevangenisstraf 

van ten hoogste vier jaren of geldboete van de vierde categorie.  

3. Indien het feit de dood ten gevolge heeft, wordt hij gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste zes jaren of 

geldboete van de vierde categorie.  

4. Met mishandeling wordt gelijkgesteld opzettelijke benadeling van de gezondheid.  

5. Poging tot dit misdrijf is niet strafbaar.  

 

* Toelichting op categorieën voor geldboetes: Voor elk strafbaar feit is in de wet een categorie bepaald. Er zijn 

in totaal zes categorieën. De categorie waar een strafbaar feit in valt geeft de maximale hoogte aan van de 

boete die door de rechter opgelegd kan worden. Mishandeling valt in de vierde categorie, wat betekent dat de 

rechter maximaal een boete van € 18.500, - op kan leggen.  

 


