Bijlage 3. Ernstige gewelds- en zedendelicten
Levensdelicten – Nee, tenzij
• Moord (art. 289 Sr)
• Doodslag (art. 287 Sr)
• Mishandeling met de dood tot gevolg (art. 302 lid 2 / 303 lid 2 Sr)
• Doodslag met oogmerk zich het bezit van het wederrechtelijk verkregene te verzekeren
(art. 288 Sr)
• Medeplegen van doodslag, gevolgd door een strafbaar feit en gepleegd met het oogmerk om
de uitvoering van dat feit voor te bereiden of gemakkelijk te maken (art. 288 Sr)
 Het gebruik van een (imitatie)vuurwapen tijdens het delict
 Opzettelijk iemand van zijn vrijheid beroven en beroofd houden (art. 282 Sr)
 Stalking (art 285b)
Geweldsdelicten - Ja
• Bedreiging met enig misdrijf waardoor de algemene veiligheid van personen of goederen in
gevaar wordt gebracht (art. 285 Sr)
• Bedreiging met enig misdrijf tegen het leven gericht (art. 285 Sr)
• Diefstal met geweld (art. 312 Sr)
• Afpersing (art. 317 Sr)
• Straatroof (art. 312 / 317 Sr)
• Mishandeling (art. 300 Sr)
• Mishandeling van een ambtenaar in functie (art. 304 Sr)
• Mishandeling met zwaar lichamelijk letsel als gevolg (art. 302 Sr)
• Openlijke geweldpleging (art. 141 Sr)
• Wederspannigheid (je met geweld tegen een aanhouding verzetten) (art. 180 Sr)
• Bedreiging met mishandeling (art. 285 Sr)
• Bedreiging (art. 285 Sr)
• Hij die door geweld of bedreiging met geweld een vergadering van de raad van een
gemeente uiteenjaagt of tot het nemen of niet nemen van enig besluit dwingt of een lid, de
voorzitter of een wethouder uit die vergadering verwijdert of opzettelijk verhindert die bij te
wonen of daarin vrij en onbelemmerd zijn plicht te vervullen (art. 124 Sr)
Zedendelicten – Nee, tenzij
• Verkrachting (art. 242 Sr)
• Verkrachting weerloos slachtoffer (art. 243 Sr)
• Verkrachting van een persoon beneden de 12 jaar (art. 244 Sr)
• Bedreiging met verkrachting (art. 285 Sr)
• Seksueel binnendringen lichaam iemand in leeftijd beneden de 12 jaar (art. 244 Sr)
• Seksueel binnendringen lichaam iemand van ouder dan 12 en jonger dan 16 jaar (art. 245
Sr)
• Ontuchtige handelingen met iemand beneden de leeftijd van 16 jaar (art. 245 Sr)
• Ontucht met een minderjarige (art. 247 Sr)
• Ontucht met iemand die in lichamelijke onmacht verkeert (art. 247 Sr)
• Ontucht met aan zijn zorg toevertrouwde minderjarige (art. 249 Sr)
• Ontucht met weerloos persoon (art. 247 Sr)
• Voortgezette handeling van verkrachting
• Feitelijke aanranding van de eerbaarheid (art. 246 Sr)
• Schennispleging (art. 239 Sr)
• Aanranding (art. 246 Sr)
• In bezit hebben van afbeelding of gegevensdrager met afbeelding seksuele gedraging onder
18 jaar (art. 240b Sr)
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