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Lieve BOEQ abonnee, 

 

Heel erg bedankt voor jouw vertrouwen in ons. Wij waarderen oprecht dat je ervoor kiest om 

gebruik te maken van ons studiehulp materiaal. Jij kunt van ons verwachten dat wij altijd 

honderd procent ons best zullen doen om de stof begrijpelijk uit te leggen.  

 

Wij willen je een paar dingen meegeven over het gebruik van ons studiehulp materiaal. Onze 

studiehulp is puur bedoeld ter ondersteuning van het onderwijs: niet ter vervanging. Voor het 

halen van het vak is het nog steeds van belang om zelf de hoorcolleges te bekijken, de 

werkgroepen te volgen en de voorgeschreven literatuur te bestuderen. Onze studiehulp is slechts 

bedoeld om moeilijke onderwerpen toe te lichten en handvaten te bieden om de stof beter te 

begrijpen.  

 

Mocht je iets nog niet helemaal snappen of heb je een vraag aan ons, schroom dan niet om 

contact met ons op te nemen. Wij horen ook graag van jou of je verbeterpunten hebt! Je kunt 

ons bereiken via Facebook of Instagram, of je kunt ons een mailtje sturen op 

boeqcontact@gmail.com.  

 

Heel veel succes deze periode!  

 

Veel liefs,  

Stephanie, Thijs en Willem 

 

P.S. Word lid van onze Whatsapp-groep om op de hoogte te blijven van updates en om vragen 

te stellen aan ons of medestudenten.  

      JAAR 1: https://chat.whatsapp.com/JhjIkhLMfVF0ZUvY3jyuuX 

      JAAR 2: https://chat.whatsapp.com/DHHBTcUFmAY7BEbnZXmvmS 

 

 

Algemene mededeling 

Een BOEQ-abonnement is volledig persoonsgebonden. Dit betekent dat het verboden is om 

inloggegevens en/of studiemateriaal te delen met studiegenoten. Als je dit toch doet loop je het 

risico dat je account geschorst wordt.  

 

Auteursrecht statement 

Het auteursrecht is het uitsluitend recht van de maker van letterkunde, wetenschap of kunst, of 

van diens rechtverkrijgenden, om dit openbaar te maken en te verveelvoudigen, behoudens de 

beperkingen, bij de wet gesteld. (Artikel 1 Auteurswet)  

 

Op alle documenten geproduceerd door BOEQ rust een auteursrecht. Alleen BOEQ behoudt 

het recht om het werk openbaar te maken of om het werk te verveelvoudigen. Het is verboden 

om zonder de toestemming van BOEQ documenten van BOEQ of onderdelen daarvan 

fysiek en/of digitaal te verspreiden. Bij inbreuk op het auteursrecht behoudt BOEQ het recht 

voor om schadevergoeding te vorderen of om aangifte te doen.  

https://chat.whatsapp.com/JhjIkhLMfVF0ZUvY3jyuuX
https://chat.whatsapp.com/DHHBTcUFmAY7BEbnZXmvmS
https://chat.whatsapp.com/JhjIkhLMfVF0ZUvY3jyuuX
https://chat.whatsapp.com/DHHBTcUFmAY7BEbnZXmvmS
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Legaliteit, de structuur van het strafbare feit & 

straftheorieën 
 

Wat moet je lezen? 

Kelk/De Jong 

• H1: para. 1.2, 1.3, 1.7, 1.8 en 1.9.2 

• H2: para. 2.1 t/m 2.4 

• H3 

• H7: para. 7.7.1 

• H11: para. 11.4 

Blackboard 

• Schema beslissingen en einduitspraken, met toelichting  

• Handleiding casus oplossen  

• Handleiding arrestanalyse  

• Keijser, J.W. de, ‘Theoretische reflectie. De vergeten basis voor een bezonnen rechtspleging’, 

Delikt en Delinkwent 2001, p. 390-415  

• Nagel, Th., ‘Moral luck’, in: id., Mortal Questions, Cambridge/New York: Cambridge 

University Press 1979, p. 24-38  

 

Jurisprudentie 

• HR 14 februari 1916, NJ 1916, 681 (Melk en water)  

• HR 20 februari 1933, NJ 1933, 918 (Huizense veearts)  

• HR 10 september 1957, NJ 1958, 5 (Zwarte Ruiter)  

• HR 21 november 1995, NJ 1996, 452 (Laadbak)  

• HR 17 januari 2006, NJ 2006, 303 (Taxibus)  
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HR Melk en Water 
 

Relevantie: Introductie verwijtbaarheid als element 

 

Relevante feiten: Een veehouder heeft in Amsterdam melk verkocht onder de naam ‘volle 

melk’. Dit melk was echter aangelengd met water. Dit wordt op grond van art. 303a en 344 van 

de Algemene Politie Verordening van Amsterdam strafbaar gesteld. De vraag die centraal staat 

is of de veehouder strafbaar was of juist zijn knecht, die daadwerkelijk de melk afleverde. In 

casu wordt de veehouder verdacht van het doen afleveren van de aangelengde melk. 

 

Rechtsvraag: Kan de knecht in casu strafrechtelijk aansprakelijk gesteld worden voor het 

afleveren van aangelengde melk onder de naam ‘volle melk’, ondanks het feit dat hem geen 

schuld valt te verwijten?  

 

Beoordeling door de Hoge Raad: De Hoge Raad oordeelt dat het tegen het rechtsgevoel en 

ook tegen het beginsel van ‘geen straf zonder schuld’ ingaat, om iemand bij geheel gemis van 

schuld toch strafbaar te stellen, omdat de omschrijving van het strafbare feit niet uitdrukkelijk 

vermeld dat schuld aanwezig moet zijn.  

Hoewel de omschrijving van de overtreding van art. 303, tweede lid sub a van de Alg. Pol. 

Verord. van Amsterdam geen schuldbestanddeel bevat, heeft de Hoge Raad daarom toch beslist 

dat Jan Doorn zonder enige schuld heeft gehandeld, dat hij een willoos werktuig was en dat de 

veehouder derhalve het ten laste gelegde in de zin van art. 47 Sr heeft doen plegen. 

De Hoge Raad vernietigt het vonnis, maar alleen t.a.v. de kwalificatie.  

 

Rechtsregel: Als schuld niet in de delictsomschrijving staat vermeld, geldt het niettemin als 

ongeschreven voorwaarde (=element) voor strafbaarheid.  

 

Belangrijke rechtsoverwegingen:  

 

Zie uitspraak van 

de Hoge Raad1 

(…) dat in de omschrijving van het volgens voormelde artikelen 

strafbare feit wel niet uitdrukkelijk is vermeld, dat bij hem, die dit feit 

pleegt, althans eenige schuld aanwezig moet zijn, doch hieruit 

geenszins mag worden afgeleid, dat bij geheel gemis van schuld de 

bepaling nochtans van toepassing is; 

 

dat toch niets, bepaaldelijk niet de geschiedenis van het Wetb. van 

Strafr., er toe dwingt om aan te nemen, dat bij het niet-vermelden van 

schuld als element in de omschrijving van een strafbaar feit, in het 

bijzonder van een overtreding, onze wetgever het stelsel huldigt, dat 

bij gebleken afwezigheid van alle schuld niettemin strafbaarheid zou 

moeten worden aangenomen, tenzij er een grond tot uitsluiting 

daarvan in de wet mocht zijn aangewezen; 

 

 
1 Dit is een oud arrest, dus er staan geen rechtsoverwegingen vermeld. 
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dat om deze tegen het rechtsgevoel en het — ook in ons strafrecht 

gehuldigde — beginsel ‘geen straf zonder schuld’ indruischende leer 

te aanvaarden, de noodzakelijkheid daarvan uitdrukkelijk uit de 

omschrijving van het strafbare feit zou moeten volgen, hetgeen ten 

deze niet het geval is; 

 

dat mitsdien de Rechtbank na in de voormelde overweging van haar 

vonnis blijkbaar feitelijk te hebben uitgemaakt, dat getuige Doorn 

zonder eenige schuld heeft gehandeld, terecht heeft beslist, dat hij in 

dezen willoos werktuig was en de beklaagde alzoo het tenlaste 

gelegde in den zin van art. 471°. Sr. heeft doen plegen, zoodat het 

middel niet tot cassatie kan leiden; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Arrestanalyses week 36, Materieel Strafrecht 2020-2021 

5 

 

HR Huizense veearts 
 

Relevantie: Introductie wederrechtelijkheid als element 

 

Relevante feiten: De verdachte (een veearts) heeft zeven koeien, die niet lijdende waren aan 

mond- en klauwzeer, opzettelijk in gevaar gebracht door deze koeien te laten vervoeren naar 

een stal met koeien, die wel lijdende waren aan mond- en klauwzeer. Daarom is de veearts ten 

laste gelegd dat hij opzettelijk vee “in verdachten toestand” heeft gebracht. De veearts 

beweerde echter dat hij juist heeft gehandeld in het belang van de algemene 

gezondheidstoestand van de veestapel. 

 

Rechtsvraag: Als in de wet geen strafuitsluitingsgrond staat vermeld en iemand een strafbare 

handeling verricht, kan hij dan, ook in het geval dat onrechtmatigheid van de gepleegde 

handeling ontbreekt, strafbaar worden gesteld? 

 

Beoordeling door de Hoge Raad: De veearts kan in casu niet worden gestraft op grond van 

art. 82 Veewet, omdat aan zijn gedraging de onrechtmatigheid ontbreekt. Deze 

onrechtmatigheid is echter niet gebaseerd op een wettelijke strafuitsluitingsgrond. Met dit 

oordeel wijkt de Hoge Raad af van de leer van het materiele feit. Blijkbaar is het niet meer zo 

dat “iemand, die een met straf bedreigde handeling verricht, in elk geval strafbaar is, wanneer 

niet de wet zelf met zoovele woorden een strafuitsluitingsgrond aanwijst.” Een gedraging kan 

dus ook als niet wederrechtelijk worden aangemerkt, als dit gebaseerd is op een ongeschreven 

norm. 

 

Rechtsregel: Indien de wederrechtelijkheid niet in de wet staat vermeld, zal dit nog steeds 

gelden als ongeschreven voorwaarde (=element) voor strafbaarheid. 

 

 

Belangrijke rechtsoverwegingen:  

 

Zie 

uitspraak 

Hoge 

Raad2 

O. dat hiertegen niet met vrucht kan worden aangevoerd, dat iemand, die een 

met straf bedreigde handeling verricht, in elk geval strafbaar is, wanneer niet 

de wet zelf met zoovele woorden een strafuitsluitingsgrond aanwijst; dat zich 

immers het geval kan voordoen, dat de wederrechtelijkheid in de 

delictsomschrijving zelve geen uitdrukking heeft gevonden en niettemin geen 

veroordeeling zal kunnen volgen op grond dat de onrechtmatigheid der 

gepleegde handeling in het gegeven geval blijkt te ontbreken en derhalve dan 

het betrokken wetsartikel op de letterlijk onder de delictsomschrijving 

vallende handeling niet van toepassing is; 

 

 

 

 

 

 
2 Dit is een oud arrest, dus er staan geen rechtsoverwegingen vermeld. 
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HR Zwarte Ruiter 
 

Relevantie: Dit arrest betreft de vraag in hoeverre een rechter de wijze waarop een straf wordt 

uitgevoerd, mag betrekken bij de strafbepaling. 

 

Relevante feiten: De verdachte, ook wel de ‘Zwarte Ruiter’ genoemd, heeft meerdere 

misdrijven gepleegd, waaronder, kort gezegd, poging tot doodslag en diefstal. Bij de verdachte 

bestond tijdens het begaan van de hem ten laste gelegde feiten een ziekelijke storing der 

geestvermogens en vastgesteld is dat hij een gevaar voor de samenleving vormde. Dit bracht de 

rechtbank tot het oordeel om tot 15 jaar gevangenisstraf op te leggen én tbs. De rechtbank heeft, 

ondanks de verminderde toerekenbaarheid, er toch voor gekozen om ook een lange 

gevangenisstraf op te leggen door zijn gebrek aan vertrouwen in de beveiligende werking van 

de tbs-maatregel. 

 

Rechtsvraag: Mocht de Rechtbank de omstandigheid dat zij onvoldoende vertrouwen had in 

de beveiligende werking van de tbs-maatregel en dat met stelligheid kon worden verwacht dat 

verdachte elke kans om te vluchten zou benutten, in aanmerking nemen bij haar strafbepaling? 

 

Beoordeling door de Hoge Raad: Gezien de feiten die verdachte heeft gepleegd, kon met 

stelligheid worden verwacht dat hij elke kans om zich aan zijn vrijheidsbeneming te onttrekken 

zou benutten. Daarbij zegt de Rechtbank weinig vertrouwen te hebben in de beveiligende 

werking van de tbs-maatregel. De Hoge Raad overweegt dat de Rechtbank terecht deze 

omstandigheden in aanmerking heeft genomen bij het bepalen van de straf – het houdt volgens 

de Hoge Raad namelijk geen beoordeling in van de daadwerkelijke uitvoering van de straf.  

 

Noot: De annotator benoemt twee redenen waarom hij de motivering van de strafoplegging 

opmerkelijk vindt.  

1) Men kan zich afvragen of voldoende rekening is gehouden met het schuldkarakter van 

ons strafrecht, gegeven de verminderde toerekenbaarheid van de verdachte. 

Er is immers naast tbs, ook een lange gevangenisstraf opgelegd. Dit betekent dat ‘straf 

naar mate van schuld’ niet als beginsel wordt gehanteerd en dat blijkbaar de ernst van 

het feit ook betrokken moet worden. Dit is geoorloofd, gezien het feit dat ons strafrecht 

geen rechtsregel kent die verbiedt dat een straf wordt opgelegd die zwaarder is dan de 

schuld. 

2) Ten tweede handelt de rechtbank in strijd met de wet door uit te spreken dat hij weinig 

vertrouwen heeft in de beveiligende werking van de tbs-maatregel en dat om die reden 

ook een gevangenisstraf wordt opgelegd. De wetgever heeft het juist zo bedoeld dat tbs 

een middel is ter beveiliging der maatschappij tegen psychisch gestoorde delinquenten. 

a. Door gevangenisstraf op te leggen in combinatie met tbs i.p.v alleen tbs, begeeft 

de rechter zich op het gebied van de uitvoerende macht. 

 

Aanvulling boek: De Hoge Raad heeft een lange gevangenisstraf (15 jaar) én tbs opgelegd. 

Sinds dit arrest is deze variant van de op te leggen sanctie bij verminderde toerekenbaarheid 

geaccepteerd en heeft de HR hierbij uitdrukkelijk gesteld dat er geen rechtsregel bestaat die 

zulks verbiedt. De rechter heeft geoordeeld naast tbs ook een lange gevangenisstraf op te 

leggen, omdat hij geen vertrouwen had in de beveiligende werking van de tbs-maatregel.  
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Vindplaats: p. 340-341 Kelk/De Jong (7e druk). 

 

 

Belangrijke rechtsoverwegingen:  

 

Zie 

uitspraak 

Hoge 

Raad3 

(…) de Rb. in de omstandigheden, waaronder de maatregel van 

terbeschikkingstelling wordt geëffectueerd, onvoldoende waarborgen gelegen 

acht voor een beveiliging gedurende geruime tijd van de maatschappij tegen 

een impulsieve, roekeloze en niets ontziende persoonlijkheid als deze verd. is 

gebleken te zijn, van wie met een aanmerkelijke graad van stelligheid 

verwacht kan worden dat hij elke kans, om zich aan zijn vrijheidsbeneming te 

onttrekken, zal benutten;' 

 

(…) 

 

dat de Rb. deze omstandigheid bij haar strafbepaling in aanmerking kon 

nemen, daarbij uitgaande van haar wetenschap omtrent de wijze waarop de 

maatregel van terbeschikkingstelling pleegt te worden ten uitvoer gelegd, 

zonder dat dit een beoordeling daarvan behoeft in te houden; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3 Dit is een oud arrest, dus er staan geen rechtsoverwegingen vermeld. 
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HR Laadbak 
 

Relevantie: Dit arrest betreft een vraag naar daderschap. 

 

Relevante feiten: In Amsterdam is het verboden om in het weekend een laadbak op of aan de 

weg te hebben. De verhuurder wordt er in casu van verdacht art. 28A van de 

Afvalstoffenverordening te hebben geschonden, omdat zijn laadbak zich op de openbare weg 

bevindt. De huurder heeft het echter daar neergezet, wat ons tot de vraag brengt wie de laadbak 

in casu ‘heeft’ en wie de verbodsbepaling heeft geschonden. 

 

Rechtsvraag: Wie is in de verbodsbepaling van art. 28A van de Afvalstoffenverordening norm-

adressaat? De huurder die de laadbak in gebruik heeft, of ook het containerbedrijf die de laadbak 

heeft verhuurd?  

 

Beoordeling door de Hoge Raad: Uitleg van de verbodsbepaling brengt mee dat als degene 

die de laadbak ‘heeft’ alleen kan worden aangemerkt degene aan wie de zeggenschap toekomt 

omtrent het op een bepaalde plaats aanwezig hebben van een laadbak. (r.o. 5.2.2.) “De 

rechtsverhouding van verhuur en huur brengt ingevolge art. 7A:1584 BW mee dat de 

verhuurder zich heeft verbonden om de huurder het genot van de verhuurde zaak te doen 

hebben, gedurende een bepaalde tijd. Dit brengt in beginsel mee dat het, gedurende die tijd, niet 

de verhuurder maar de huurder is, aan wie de zeggenschap toekomt als onder 5.2.2 bedoeld.” 

(r.o. 5.3) 

 

 

Belangrijke rechtsoverwegingen:  

 

r.o. 5.2.2 “Redelijke uitleg van dit artikel brengt mee dat als degene die laadbakken 

'heeft' als bedoeld in dat artikel slechts kan worden aangemerkt degene aan 

wie de zeggenschap toekomt omtrent het op een bepaalde plaats aanwezig zijn 

van de laadbakken. Aan de eigenaar van de laadbak komt zodanige 

zeggenschap toe, behoudens het geval dat op grond van een met betrekking 

tot de laadbakken bestaande rechtsverhouding anders moet worden 

geoordeeld.” 

r.o. 5.3 “De rechtsverhouding van verhuur en huur brengt ingevolge art. 7A:1584 BW 

mee dat de verhuurder zich heeft verbonden om de huurder het genot van de 

verhuurde zaak te doen hebben, gedurende een bepaalde tijd. Dit brengt in 

beginsel mee dat het, gedurende die tijd, niet de verhuurder maar de huurder 

is, aan wie de zeggenschap toekomt als onder 5.2.2 bedoeld.” 
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HR Taxibus 
 

Relevantie: Dit arrest is een voorbeeld van een geval waar de verdachte zich zeer onvoorzichtig 

en onoplettend heeft gedragen en voor zijn nalatigheid wordt gestraft. 

 

Relevante feiten: Verdachte heeft zich zeer onvoorzichtig en onoplettend gedragen door met 

zijn bus een fietsersoversteekplaats op te rijden zonder eerst te hebben geverifieerd of een met 

de fiets overstekend kind al volledig was overgestoken. Hierdoor is hij over het kind die voor 

zijn bus was gevallen gereden. De verdachte is veroordeeld tot een taakstraf van 240 uren en 

een ontzegging van de rijbevoegdheid voor twee jaren. 

 

Rechtsvraag: heeft verdachte gelet op het geheel van de gedragingen van de verdachte, de aard 

en de ernst daarvan en de overige omstandigheden van het geval, zeer onvoorzichtig en 

onoplettend gehandeld?  

 

Beoordeling door de Hoge Raad: De Hoge Raad gaat mee met het oordeel van het Hof dat 

schuld aan het verkeersongeval in de zin van art. 6 WVW 1994 uit de gebezigde bewijsmiddelen 

kan worden afgeleid: gelet op het geheel van de gedragingen van de verdachte, de aard en de 

ernst daarvan en de overige omstandigheden van het geval, is vastgesteld dat de verdachte zeer 

onvoorzichtig en onoplettend heeft gehandeld. (r.o. 3.5 en 3.6) 

Ten aanzien van de strafoplegging neemt het Hof mee in zijn overweging dat de verdachte niet 

de indruk geeft in te zien dat hem een grote fout te verwijten valt. (r.o. 4.2) Dit acht de Hoge 

Raad, gezien het gebrek aan motivering, onbegrijpelijk. Daarbij is tot het bewijs gebezigd de 

verklaring van de verdachte waarin hij erkent dat hij zich zeer onvoorzichtig en onoplettend 

heeft gedragen en dat hij de fietsersoversteekplaats is opgereden zonder zich er voldoende van 

te vergewissen waar het slachtoffer zich bevond. (r.o. 4.3) 

De Hoge Raad vernietigt de bestreden uitspraak, maar uitsluitend voor wat betreft de 

strafoplegging. (r.o. 6) 

 

 

Belangrijke rechtsoverwegingen:  

 

r.o. 3.5 “In cassatie kan slechts worden onderzocht of de schuld aan het 

verkeersongeval in de zin van art. 6 WVW 1994, in het onderhavige geval het 

bewezenverklaard zeer onvoorzichtig en onoplettend handelen, uit de door het 

Hof gebezigde bewijsmiddelen kan worden afgeleid. Daarbij komt het aan op 

het geheel van gedragingen van de verdachte, de aard en ernst daarvan en de 

overige omstandigheden van het geval (vgl. HR 1 juni 2004, NJ 2005, 252).” 

r.o. 3.6 “Het in de overwegingen van het Hof vervatte nadere oordeel dat en waarom 

sprake is van de bewezenverklaarde schuld in de zin van art. 6 WVW 1994 

komt erop neer dat de verdachte in de omstandigheden van het geval, alvorens 

zijn weg te vervolgen, zich er zelf van had moeten vergewissen of hij dit kon 

doen zonder gevaar voor het overstekende kind en dat hij in dat opzicht niet 

had mogen afgaan op enig gebaar van de moeder. 

https://www.navigator.nl/document/id2f20bbd20645ffd985e615d3e7e093bd
https://www.navigator.nl/document/id34200406010188903nj2005252dosred
https://www.navigator.nl/document/id2f20bbd20645ffd985e615d3e7e093bd
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Dat oordeel geeft in het licht van de door het Hof vastgestelde omstandigheden 

van het geval, meer in het bijzonder voorzover die het beperkte uitzicht van 

de verdachte betreffen, en tegen de achtergrond van de van de verdachte als 

bestuurder van een motorvoertuig te vergen zorgvuldigheid ten aanzien van 

een zeer kwetsbare verkeersdeelnemer als het slachtoffer, geen blijk van een 

onjuiste rechtsopvatting, terwijl het evenmin onbegrijpelijk is.” 

 


