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Lieve student,  

 

Wat leuk dat je onze samenvatting uitprobeert! Drie jaar geleden zijn wij, Willem, Stephanie en Thijs 

begonnen met BOEQ. Een bedrijf opgezet door rechtenstudenten in Utrecht, voor rechtenstudenten in 

Utrecht. We bieden gedurende de gehele periode studiehulp op maat aan. Deze bestaat uit:  

• Wekelijkse Uitleg van de Stof: In deze uitleg bespreken we uitgebreid alle behandelde leerstukken 

en de bijzonderheden van deze leerstukken.  

• Arrestanalyses: Een wekelijks overzicht van alle voorgeschreven rechterlijke uitspraken. Hierin 

bespreken we precies wat je moet weten van een bepaalde uitspraak en wat je zou kunnen markeren 

in je jurisprudentiebundel.  

• Werkgroepantwoorden: Uitgebreide antwoorden op de werkgroepvragen, nadat de werkgroep is 

geweest. Op deze manier mis je nooit een antwoord.  

• Tentamenhulp: Een uitgebreid oefententamen voorzien van uitgewerkte standaardantwoorden. Op 

deze manier kunnen we je precies laten zien wat je tijdens een tentamen zal moeten noemen om 

volledige punten te behalen. 

 

Onze studiehulp is zowel digitaal als op papier beschikbaar. Al onze studiehulp is digitaal te vinden in 

de Slim Academy app. Ook kun je offline studeren met de app. Daarnaast is onze studiehulp op papier 

beschikbaar. De Wekelijkse Uitleg van de Stof en de Arrestanalyses van alle weken zullen in een boekje 

worden verzonden naar het opgegeven adres. De Werkgroepantwoorden en Tentamenhulp zullen als 

PDF beschikbaar komen op de site van Slim Academy, zodat jij deze zelf kunt downloaden en eventueel 

kunt printen.  

 

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.  

 

 

De studiehulp is hier te koop  

• Webshop JAAR 1 

• Webshop JAAR 2  

JAAR 1 JAAR 2 

  

https://slimacademy.nl/shop/universiteit-utrecht/rechten/bachelor-1/periode-1/
https://slimacademy.nl/shop/universiteit-utrecht/rechten/bachelor-2/periode-1/
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Week 1: Legaliteit, de structuur van het 

strafbare feit & straftheorieën 
 

Wat moet je lezen? 

C. Kelk/F. de Jong, Studieboek materieel strafrecht, Deventer: Wolters Kluwer 2019 (hierna: 

Kelk/De Jong): 

• Hoofdstuk 1, paragraaf 1.2, 1.3, 1.7, 1.8 en 1.9.2 

• Hoofdstuk 2, paragraaf 2.1 t/m 2.4 

• Hoofdstuk 3 

• Hoofdstuk 7, paragraaf 7.7.1 

• Hoofdstuk 11, paragraaf 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)  

 

 
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.
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Onderwerp 1:Wat is (de functie van) het materiële strafrecht? 

 

1.1 Wat regelt het materiële strafrecht? 

- Welke gedragingen strafbaar zijn en onder welke voorwaarden (zie het algemene deel 

van het Wetboek van Strafrecht) 

- Wat de afzonderlijke strafbepalingen zijn (zie boek 2 en 3 van het Wetboek van 

Strafrecht) 

- Wat de sancties zijn en de voorwaarden voor vervolgbaarheid 

 

1.2 Wat zijn de functies van het materiële strafrecht? 

- Rechtsbescherming 

o Van rechtsgoederen: tegen inbreuken op rechten en vrijheden van burgers door 

anderen 

o Van een (potentiële) verdachte: tegen inbreuken op rechten en vrijheden door 

de overheid 

o Het uitgangspunt is dat het particuliere belang van het slachtoffer niet voorop 

staat. Het betreft immers publiekrecht – het gaat in eerste instantie over de 

bescherming van de samenleving en de rechtsorde. Het is wel zo dat het belang 

van het slachtoffer een steeds prominentere rol inneemt.  

- Instrumentaliteit  

o Strafrecht als middel om criminaliteit te bestrijden 

o Naarmate het strafrecht instrumenteler wordt, grijpen we steeds eerder en 

sneller naar strafrechtelijke aansprakelijkheid. 

 

Er dient een evenwicht te zijn tussen de rechtsbescherming en instrumentaliteit. Meer rechten 

en waarborgen voor een verdachte kan namelijk leiden tot minder bescherming van 

rechtsgoederen. Vice versa kan toenemende instrumentaliteit leiden tot verkorting van 

rechtsbescherming van de verdachte. Afgelopen decennia vond er een verschuiving plaats naar 

een meer instrumenteel strafrecht.  

 

Een balans vinden tussen rechtsbescherming enerzijds en criminaliteitsbestrijding anderzijds, 

blijft een terugkomend dilemma in het materiële strafrecht. 

 

Vindplaats: Kelk/De Jong, p. 9-13. 
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Onderwerp 2: Culturele bepaaldheid 

 

Nederland heeft zich steeds meer van nachtwakersstaat naar verzorgingsstaat ontwikkeld. 

Individuele belangen staan steeds meer voorop, ook die van het slachtoffer. Dit heeft 

consequenties voor het belang van legaliteit. Om als rechter slachtoffers te kunnen beschermen, 

moeten strafbepalingen namelijk extensiever uitgelegd worden.  

o Een toelichting aan de hand van HR vertonen in de zin van art. 240a Sr: Valt het 

versturen van een Whatsapp-bericht onder ‘vertonen’? De Hoge Raad heeft volgens de 

wetshistorische interpretatie geoordeeld. Rozemond heeft hier kritiek op geleverd: hoe 

kan de wetgever in het jaar 2000 nou aan Whatsapp-berichten hebben gedacht bij het 

opstellen van de wetsbepaling, als Whatsapp of überhaupt ‘sexting’ nog niet bestond? 

Gekeken naar het rechtsgoed dat wordt geschonden, is het echter heel goed verdedigbaar 

om deze gedraging alsnog strafbaar te achten. In het kader van de 

rechtsbescherming/voorzienbaarheid vormt het geen probleem – de verdachte had zich 

prima af kunnen vragen bij het versturen van de beelden of het wel zo legaal was of niet. 

 

Vindplaats: Kelk/De Jong, p. 8. 

 

Onderwerp 3: Bronnen van het materieel strafrecht 

 

1. Wetboek van Strafrecht 

Hoewel het Wetboek van Strafrecht een (belangrijke) bron is, staan veel algemene 

leerstukken hier echter niet in. Deze zijn met name te vinden in de jurisprudentie. 

* Let op dat er een onderscheid bestaat tussen overtredingen en misdrijven. Over het 

algemeen zijn de ernstigere delicten, zoals mishandeling en moord, misdrijven. 

Overtredingen zijn minder ernstige ingrijpen, zoals openbaar dronkenschap. 

Misdrijven staan in hoofdstuk 2 van het Wetboek van Strafrecht en overtredingen 

staan in hoofdstuk 3 van het Wetboek van Strafrecht.  

2. Bijzondere wetten (zie schakelbepaling van art. 91 Sr – algemene bepalingen van 

Wetboek van Strafrecht gelden ook voor bijzondere wetten) 

3. Gedelegeerde en lagere wetgeving 

Bevat nooit misdrijven. 

 

Vindplaats: Kelk/De Jong, p. 9. 

 

Onderwerp 4: Het strafrechtelijk legaliteitsbeginsel 

 

Zoals eerder gezegd, kan het materieelstrafrechtelijk legaliteitsbeginsel worden gevonden in 

art. 1 Sr – geen strafbaarheid zonder voorafgaande wettelijke strafbepaling. 

 

4.1 Deelnormen 

Dit legaliteitsbeginsel omvat zeven deelnormen: 

1. Lex certa  

Dit houdt in dat de delictsomschrijving zo duidelijk mogelijk geformuleerd moet zijn.  
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2. Strikte interpretatie 

De betekenis van delictsomschrijvingen zijn niet altijd onmiddellijk duidelijk. In die 

gevallen moet de rechter de wet interpreteren, waarbij hij wel strikt gebonden blijft aan de 

tekst van de wet. Dit kun je zien als de noodzakelijke keerzijde van het lex certa-beginsel. 

Er bestaan verschillende interpretatiemethoden: 

a. Grammaticale interpretatiemethode 

b. Wetshistorische interpretatiemethode 

c. Wetssystematische interpretatiemethode 

d. Teleologische interpretatiemethode 

e. Functionele interpretatiemethode 

 

3. Geen analogie 

Analogie houdt in dat uit een bestaand wettelijk voorschrift een grondregel gedestilleerd en 

toegepast wordt op een geval dat strikt genomen niet onder dit voorschrift valt, maar dat 

niet essentieel verschilt van een geval waarvoor het voorschrift bedoeld is te gelden. 

 

4. Lex scripta 

Deze deelnorm houdt in dat de gewoonte geen directe bron is van strafrecht. Dat zou zich 

verzetten tegen het legaliteitsbeginsel, neergelegd in art. 1 Sv. Slechts de geschreven wet, 

en meer specifiek de geschreven wet in materiële zin, mag bron van strafrecht zijn.  

 

5. Verbod terugwerkende kracht 

Dit verbod ligt besloten in art. 1 Sr. Dit artikel stelt dat strafbepalingen vooraf moeten gaan 

aan  het gepleegde strafbare feit. Het feit kan dus enkel strafbaar zijn als reeds een dergelijke 

wettelijke strafbepaling bestond. Lid 2 van art. 1 Sr bepaalt daarbij dat bij verandering van 

wetgeving na het tijdstip waarop het feit is begaan de voor de verdachte gunstige bepaling 

wordt toegepast.  

 

6. Nulla poena 

De rechter is gebonden aan de wet. Er mogen geen onbekende straffen of straffen die het 

wettelijke maximum te boven gaan, worden opgelegd. 

 

7. Noodzaak de wet te kunnen kennen 

Op grond van art. 88 Gw kunnen wetten pas in werking treden wanneer zij op bij de wet 

geregelde wijze bekend zijn gemaakt. Deze bepaling weerspiegelt deze deelnorm. Het niet 

kunnen kennen van de strafrechtelijke voorschriften is in strijd met het beginsel van 

rechtszekerheid en staat eveneens de generaal-preventieve werking van het strafrecht in de 

weg.  

 

Vindplaats: Kelk/De Jong, p. 107-147. 
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4.2 Dimensies  

Verder kent het legaliteitsbeginsel drie dimensies: 

1. Constitutionele dimensie 

Dit betreft de taakverdeling tussen de rechter en de wetgever (machtenscheiding). De 

rechter mag namelijk niet zelf strafbaarheid creëren, maar heeft daarvoor een wettelijke 

grondslag nodig. 

2. Rechtsbeschermende dimensie 

Dit betreft de individuele rechtszekerheid. De burger moet weten voor welke 

gedragingen onder welke omstandigheden hij strafbaar zal zijn. Zo kan hij zijn gedrag 

daarop afstemmen. Het uitgangspunt van het Europese Hof is dat de wet toegankelijk 

en voorzienbaar moet zijn. 

3. Generaal-preventieve dimensie 

Generale preventie zou ervoor moeten zorgen dat burgers zich onthouden van het plegen 

van strafbare feiten door de waarschuwende werking van het strafrecht. De wet moet 

hierbij duidelijk zijn over wat strafbaar is.  

 

Vindplaats: Kelk/De Jong, p. 100-106. 

 

Onderwerp 5: Het begrip strafbaar feit 

Ook het begrip strafbaar feit kent drie dimensies: 

1. Historisch: de gedraging van iemand in een bepaalde context met een ongewenst 

resultaat levert een strafbaar feit op, omdat het in de wet zo beschreven wordt. Denk 

bijvoorbeeld aan een vechtpartij die wordt waargenomen op straat.  

2. Wettelijk: kan de gedraging gebracht worden onder een wettelijke delictsomschrijving 

en zijn daarbij alle bestanddelen vervult? Denk bijvoorbeeld aan de toepassing van art. 

287 Sr.  

3. Juridisch: er bestaan algemene voorwaarden voor strafbaarheid, zie onder onderwerp 

6. 

 

Vindplaats: Kelk/De Jong, p. 59. 

 

Onderwerp 6: Voorwaarden voor strafbaarheid 

 

(1) Een gedraging van een natuurlijke persoon of een rechtspersoon, die 

(2) een wettelijke delictsomschrijving vervult, 

(3) wederrechtelijk is en 

(4) aan schuld te wijten is ofwel verwijtbaar is. 

 

Vindplaats: Kelk/De Jong, p. 59. 

 

Leer van het materiële feit: als aan de delictsbestanddelen is voldaan en er zijn geen wettelijke 

strafuitsluitingsgronden, dan is de verdachte strafbaar. Het gaat bij deze leer puur om het 

vervullen van de wettelijke delictsomschrijving. Het aantonen van schuld of opzet is dus enkel 

relevant, als er expliciet een schuldbestanddeel is opgenomen in de delictsomschrijving. Zo 
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spelen schuld en opzet geen rol bij overtredingen. Er hoeft namelijk niet apart bewezen te 

worden dat er schuld of opzet aanwezig was bij de verdachte.  

Leer van het materiële feit is verlaten: ook als er geen schuldbestanddeel in de wettelijke 

delictsomschrijving staat (opzet of culpa), moet de verdachte vrijuit gaan als de 

wederrechtelijkheid of de verwijtbaarheid ontbreekt in het concrete geval. De volgende twee 

arresten zijn hierbij van groot historisch belang, omdat zij dit hebben bewerkstelligd.  

 

o HR Huizense Veearts: introductie van het element wederrechtelijkheid 

o HR Melk en water: introductie van het element verwijtbaarheid 

 

Vindplaats: Kelk/De Jong, p. 396-397. 

 

Onderwerp 7: Gedraging 

 

De gedraging is de eerste voorwaarde voor strafbaarheid. Dit kan een bepaalde handeling zijn 

of juist een nalaten.  

Als de gedraging een ‘handelen’ betreft, wordt gesproken van een commissiedelict. Het 

uitgangspunt is dat sprake is van een ‘gewilde spierbeweging’. 

Als de gedraging een ‘nalaten’ betreft, wordt gesproken van een omissiedelict. In dit geval 

wordt een rechtsplicht tot handelen van de verdachte gevergd.  

 

Vindplaats: Kelk/De Jong, p. 62. 

 

Onderwerp 8: Soorten delicten 

 

(1) Commissie- en omissiedelicten 

Commissiedelict = handelen in strijd met een verbiedende norm (norm die 

voorschrijft zich van een bepaald handelen te onthouden). 

Omissiedelict = handelen in strijd met een gebiedende norm (norm die voorschrijft 

wat men behoort te doen). 

Oneigenlijk (c)om(m)issiedelict = wettelijke omschrijving van een commissiedelict 

is vervuld door juist niet te handelen. Voorbeeld: een moeder laat haar kind 

verhongeren door haar niet te voeden. Zo berooft zij haar van het leven (= 

commissiedelict). 

(2) Materieel omschreven delicten en formeel omschreven delicten 

Materieel omschreven delict = het handelen is naar het gevolg omschreven. 

Formeel omschreven delict = het handelen is in de delictsomschrijving scherp 

getypeerd, specifiek aangeduid.  

(3) Krenkingsdelicten en gevaarzettingsdelicten 

Krenkingsdelict = het delict bestaat uit een daadwerkelijke krenking van een bepaald 

rechtsgoed. 

Gevaarzettingsdelict = voor strafbaarstelling is het in gevaar brengen van het 

rechtsgoed al voldoende. 

(4) Misdrijven en overtreding 
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Misdrijven hebben over het algemeen een schuldbestanddeel (opzet/culpa); 

Bij overtredingen is dit niet het geval. 

(5) Gekwalificeerde en geprivilegieerde delicten 

Gekwalificeerd: een delict dat strafverzwarende gevolgen heeft (bijv. moord t.o.v. 

doodslag); 

Geprivilegieerd: een delict dat juist voor strafvermindering zorgt. 

 

Vindplaats: Kelk/De Jong, p. 60-65. 

 

 

Onderwerp 9: Daderschap 

 

9.1 Het begrip daderschap 

Het daderschap is van belang in het kader van de eerste vraag van art. 350 Sv; men dient te 

kijken of de verdachte het ten laste gelegde feit ook daadwerkelijk heeft begaan.  

 

Over het algemeen vinden we de dader aan de hand van de delictsomschrijving. Wie de 

delictsomschrijving vervult en dus de delictsgedraging verricht, valt meestal als dader aan te 

wijzen. De delictsgedraging kan een handelen (commissiedelicten) of een nalaten 

(omissiedelicten) zijn. Deze delictsgedraging kan zowel door één of meerdere natuurlijke 

personen, als een rechtspersoon begaan worden. Dit zullen we later in de cursus uitgebreider 

behandelen.  

 

Soms kan het echter zijn dat niet uit de delictsomschrijving valt af te leiden wie de dader is of 

kan met het vervullen van delictsomschrijving niet worden volstaan. Hiervoor kunnen 

verschillende redenen zijn: 

1) De delictsomschrijving is onduidelijk over het daderschap 

2) Er zijn ook nog andere wettelijke bepalingen mede bepalend voor het daderschap 

3) Er heeft ook een bepaalde strafrechtsdogmatische opvatting invloed op het daderschap 

 

9.2 Tot wie richt zich de strafbepaling? 

Bij het daderschap is het van belang om te bepalen wie het verboden gedrag bewerkstelligt. 

Wie kan het delict begaan? Er wordt zogezegd gekeken wie normadressaat is. Degene tot wie 

zich een strafbepaling als potentiële dader richt, wordt ‘normadressaat’ genoemd. Zoals eerder 

gezegd kan de delictsomschrijving hierover echter onduidelijk zijn. Je moet bovendien alert 

zijn op bijzondere gevallen, zoals kwaliteitsdelicten en het voorbeeld in Hr Laadbak waarbij de 

vraag rijst of de huurder of de eigenaar moet worden aangesproken (zie de arrestanalyse).  

 

We zien hierbij een verschuiving van een ‘gewilde spierbeweging’ naar ‘vergeestelijkt’ 

daderschap. Zo ziet men een sprong van de persoon van de fysieke pleger naar de functionele 

dader. Denk hierbij aan het voorbeeld dat in het maatschappelijk verkeer het zo is dat de 

aannemer het huis ‘bouwt’ en niet de metselaar. Door deze verschuiving wordt het mogelijk 

om natuurlijke personen en rechtspersonen aansprakelijk te houden voor gedragingen die door 



BOEQ Wekelijkse uitleg van de stof week 1 | Materieel Strafrecht (2021-2022) 

 

9 

iemand anders zijn verricht. Daarnaast zien we ook een uitbreiding van de strafrechtelijke 

aansprakelijkheid. 

 

Vindplaats: Kelk/De Jong, p. 73-77. 

 

Onderwerp 10: Beslissingsschema van art. 350 Sv 

 

De strafrechter komt aan het beslissingsschema van art. 350 Sv toe, indien aan alle formele 

vragen van art. 348 Sv is voldaan. Het schema bestaat uit de volgende vragen: 

1. Is het ten laste gelegde feit bewezen verklaard? 

2. Is het feit strafbaar? 

a. Kan het bewezenverklaarde worden gekwalificeerd?* 

b. Is het feit ook in casu strafbaar?  

Dit is een vraag naar de wederrechtelijkheid. Dit ontbreekt als er een 

rechtvaardigingsgrond is. 

3. Is de verdachte strafbaar? 

Dit is een vraag naar de verwijtbaarheid. Dit ontbreekt als er een 

schulduitsluitingsgrond is. 

4. Straf/maatregel 

 

Vindplaats: Kelk/De Jong, p. 65; ‘schema beslissingen en einduitspraken, met toelichting’ op 

blackboard. 

 

*De officier van justitie zal de bestanddelen van een bepaalde wettelijke delictsomschrijving, 

welke volgens hem zijn vervuld, normaal gesproken in de tenlastelegging hebben verwerkt. Als 

dit netjes is gedaan, is het bewezenverklaarde gekwalificeerd. Het kan ook voorkomen dat de 

OvJ wel het ten laste gelegde feit bewezen heeft verklaard, maar niet alle bestanddelen van de 

wettelijke delictsomschrijving in de tenlastelegging heeft opgenomen. Er is in dat geval sprake 

van verzuim. Het bewezenverklaarde kan dan niet worden gekwalificeerd en er volgt ontslag 

van alle rechtsvervolging (zie het schema). 

 

Onderwerp 11: Elementen wederrechtelijkheid en verwijtbaarheid 

 

11.1 Onderscheid bestanddelen en elementen 

Bestanddelen staan in de wettelijke delictsomschrijving. Elementen staan normaal gesproken 

niet in de delictsomschrijving. Wederrechtelijkheid en verwijtbaarheid zijn elementen. 

Wederrechtelijkheid: dat wat gebeurd is, is de facto in strijd met het objectieve recht.  

Verwijtbaarheid: de verdachte moet ook persoonlijk verwijtbaar zijn. 

 

11.2 Wederrechtelijkheid of verwijtbaar als delictsbestanddeel  

De wederrechtelijkheid of verwijtbaarheid kan ook geen element zijn, maar een 

delictsbestanddeel. Opzet/culpa staat dan in de wettelijke delictsomschrijving. In dat geval 

verschuift de wederrechtelijkheid/verwijtbaarheid naar vraag 1 – de bewezenverklaring van het 

ten laste gelegde. De OvJ moet namelijk in de tenlastelegging de delictsbestanddelen opnemen. 
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Aangezien de wederrechtelijkheid/verwijtbaarheid nu een bestanddeel is, dient dit ook in de 

tenlastelegging opgenomen te worden. Alleen zo kan namelijk aan de kwalificatievraag worden 

voldaan.  

Stel er zou door een strafuitsluitingsgrond niet voldaan zijn aan de 

wederrechtelijkheid/verwijtbaarheid, dan zou dat in dit geval niet leiden tot ontslag van alle 

rechtsvervolging, maar tot vrijspraak. Wat eerst een element was, is nu immers deel geworden 

van de bewijsvraag. 

 

Onderwerp 12: volledig overzicht beslissingsschema 

 

12.1 Schema beslissingen en einduitspraken 

 

Materiële vragen (art. 

350 Sv) 

Toelichting vraag  Einduitspraken (art. 352 

Sv) 

Is het ten laste gelegde 

feit bewezen verklaard? 

(1) 

Als een bestanddeel niet 

bewezen wordt verklaard, 

zal dit betekenen dat het ten 

laste gelegde ook niet 

bewezen kan worden 

verklaard. 

Zo nee 

→ 

Vrijspraak (lid 1) 

Kan het 

bewezenverklaarde 

worden gekwalificeerd? 

(2a) 

Als het allemaal goed is 

gegaan, heeft de OvJ de 

bestanddelen van de 

desbetreffende 

delictsomschrijving in de 

tenlastelegging verwerkt. 

Als hij een bestanddeel is 

vergeten, is er sprake van 

verzuim en kan het 

bewezenverklaarde dus 

niet worden 

gekwalificeerd.  

Zo nee 

→ 

Ontslag van alle 

rechtsvervolging (ovar) (lid 

2) 

Is het feit ook in casu 

strafbaar? (2b) 

Dit is een vraag naar de  

wederrechtelijkheid. Dit 

ontbreekt als er een 

rechtvaardigingsgrond 

aanwezig is. 

Zo nee 

→ 

Ontslag van alle 

rechtsvervolging (ovar) (lid 

2) 

Is de verdachte 

strafbaar? (3) 

Dit is een vraag naar de 

verwijtbaarheid. Dit 

ontbreekt als er een 

schulduitsluitingsgrond is. 

Zo nee 

→ 

Ontslag van alle 

rechtsvervolging (lid 2) 
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Welke straf/maatregel 

dient te worden 

opgelegd? (4) 

   

 

12.2 Einduitspraken bij ontbreken van wederrechtelijkheid of verwijtbaarheid 

 

Wederrechtelijkheid/verwijtbaarheid Bestanddeel/element Materiële 

vraag (art. 

350 Sv) 

Einduitspraak 

(art. 352 Sv) 

Wederrechtelijkheid niet bewezen Als bestanddeel niet 

bewezen 

Vraag 1 

(bewijsvraag) 

Vrijspraak 

 Als element niet 

bewezen 

Vraag 2b OVAR 

Verwijtbaarheid niet bewezen Als bestanddeel niet 

bewezen 

Vraag 1 Vrijspraak 

 Als element niet 

bewezen 

Vraag 3 OVAR 



BOEQ Arrestanalyses week 1 | Materieel Strafrecht (2021-2022) 

 

12 

HR Melk en Water 
 

Relevantie: Met dit arrest wordt de leer van het materiële feit doorbroken en de verwijtbaarheid 

als element geïntroduceerd. Schuld wordt een voorwaarde voor strafbaarheid. Ook als er geen 

schuldbestanddeel in de wettelijke delictsomschrijving staat, moet de verdachte vrij uitgaan als 

de verwijtbaarheid (of de wederrechtelijkheid) ontbreekt in het concrete geval. 

 

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

melk’. Deze 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 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 

 
1 Dit is een oud arrest, dus er staan geen rechtsoverwegingen vermeld. 
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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; 

 

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; 
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HR Huizense veearts 
 

Relevantie: In dit arrest wordt de wederrechtelijkheid als element geïntroduceerd. Zoals eerder 

benoemd moet de verdachte ook vrij uitgaan als de wederrechtelijkheid (of verwijtbaarheid) 

ontbreekt in het concrete geval, ook as er geen schuldbestanddeel in de wettelijke 

delictsomschrijving staat. In dit arrest ging het dus om het ontbreken van de 

wederrechtelijkheid.  

 

Relevante feiten: De verdachte (een veearts) heeft zeven koeien, die niet leden aan mond- en 

klauwzeer, opzettelijk in gevaar gebracht door deze koeien te laten vervoeren naar een stal 

met koeien, die wel leden 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 de onrechtmatigheid van zijn gedraging ontbreekt. Deze 

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

oordeel wijkt de Hoge Raad af van de leer van het materiële 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 Raad 

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; 
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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 aan hem ten laste gelegde feiten een ziekelijke storing der 

geestvermogens en er is vastgesteld 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, ervoor 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 omstandigheden dat zij onvoldoende vertrouwen had in 

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

de 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. 

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. 
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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.  

 

Vindplaats: Kelk/De Jong, p. 340-341.  

 

Belangrijke rechtsoverwegingen:  

 

Zie 

uitspraak 

Hoge Raad 

(…) 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; 
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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 

bevond. De huurder heeft echter de laadbak 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 

normadressaat? 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 degene die 

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

omtrent het op een bepaalde plaats aanwezig zijn van de laadbak. In beginsel komt deze 

zeggenschap toe aan de eigenaar. Dit is slechts anders wanneer op grond van een met betrekking 

tot de laadbak bestaande rechtsverhouding anders moet worden geoordeeld (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 waarbij 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 jaar. 

 

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. Hij had zich af moeten  vragen of hij kon 

doorrijden zonder gevaar. Hierbij had hij niet mogen afgaan op een gebaar van de moeder van 

het kind (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 

https://www.navigator.nl/document/id2f20bbd20645ffd985e615d3e7e093bd
https://www.navigator.nl/document/id34200406010188903nj2005252dosred
https://www.navigator.nl/document/id2f20bbd20645ffd985e615d3e7e093bd
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doen zonder gevaar voor het overstekende kind en dat hij in dat opzicht niet 

had mogen afgaan op enig gebaar van de moeder. 

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.” 

 


